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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en ny utsökningsbalk (UB). Den skall ersätta 

bl.a. utsökningslagen (1877:31 s. 1). införsellagen (1968:621), lagen 

(1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom. lagen (1971:500) om 

exekutiv försäljning av luftfartyg m.m. och lagen (1973: 1130) om exekutiv 

försäljning av registrerat skepp m.m. 

Utsökningslagstiftningen har varit föremål för en total översyn sedan 

början av 1960-talet. Under denna tid har flera delreformer genomförts. 
bl.a. i fråga om införsel. utmätning av lön. beneficium och andra undantag 
från utmätning samt exekutiv försäljning av fast egendom, skepp och luft

fartyg. I dessa delar överensstämmer UB i allt väsentligt med nu gällande 

bestämmelser. 
I övrigt innehåller UB åtskilliga nyheter. I det följande redogörs i korthet 

för balkens uppbyggnad och viktigare nyheter. 

I I kap. ges bestämmelser bl.a. om balkens tillämpningsområde och om 
de exekutiva myndigheterna. Balken är direkt tillämplig inte endast på 

verkställighet beträffande civilrättsliga anspråk utan även i fråga om böter. 

skatter m.m. Vissa undantag görs dock för sådana s.k. allmänna mål. 

Verkställigheten skall helt åvila kronofogdemyndigheterna. Överexe

kutorsinstitutionen föreslås avskaffad och de uppgifter som f.n. åvilar 

överexekutor förs över till kronofogdemyndigheterna. Den befogenhet att 

förordna om handräckning som ankommer på överexekutor flyttas dock 

till tingsrätten. 

2 kap. innehåller gemensamma bestämmelser om förfarandet hos krono

fogdemyndigheten. Denna skall kunna hålla förhör med svaranden och i 
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viss utsträckning även med en tredje man. För att tvinga fram upp
lysningar i mål om utmätning eller kvarstad för fordran eller för att få till 
stånd verkställighet av annan förpliktelse än betalningsskyldighet skall 

kronofogdemyndigheten kunna förelägga vite. Under särskilda förutsätt
ningar skall en tredskande gäldenär eller tredje man kunna häktas av 

domstol. Regler meddelas om i vad mån kronofogdemyndigheten får 
bereda sig tillträde till någons bostad eller annat utrymme och får använda 

fysiskt våld och annat tvång. 
I 3 kap. meddelas bestämmelser om exekutionstitlar, dvs. de handlingar 

som får ligga till grund för verkställighet. Där ges en katalog över exeku

tionstitlarna och anges de närmare förutsättningar under vilka olika exeku

tionstitlar får verkställas. 

4 kap., som inleder den del av UB som behandlar utmätningsförfarandet 
(4-14 kap.), innehåller regler om själva utmätningen. Enligt UB skall 

utmätningsförrättning inte längre rutinmässigt hållas i gäldenärens bostad. 

I stället skall uppgifter om utmätningsbara tillgångar i första hand inhämtas 
från gäldenären eller genom undersökning i register m.m. Gäldenären skall 
vara skyldig att lämna upplysningar om sina tillgångar och att bekräfta 

uppgifterna under straffansvar. Även en tredje man skall ha upplysnings
plikt beträffande ett mellanhavande mellan honom och gäldenären. 
Egendom skall över lag kunna utmätas utan att den är omedelbart till
gänglig för förrättningsmannen. I fråga om makar eller andra som varaktigt 
sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden skall lös egendom i 
deras gemensamma besittning presumeras tillhöra dem med samägande
rätt. I andra fall då äganderättsfrägan är oklar men sannolika skäl före
ligger för att egendomen tillhör gäldenären, kan den utmätas med förbehåll 
för tredje mans rätt. Möjligheten till självrättelse av utmätning vidgas 
nägot. 

I 5 kap. ges bestämmelser om beneficium och andra undantag frän ut
mätning. Kapitlet överensstämmer i allt väsentligt med nuvarande regler. 6 

kap. behandlar frågan om säkerställande av utmätning, dvs. vilka åtgärder 
som efter beslut om utmätning skall vidtas beträffande egendomen. 

I 7 kap. regleras utmätning av lön och liknande förmåner. Kapitlet 

överensstämmer i huvudsak med nuvarande regler. Den längsta tid under 
vilken löneutmätning får pågå utan gäldenärens medgivande utsträcks 
dock från tre till sex månader om året. 

l 8-12 kap. behandlas försäljning av utmätt egendom. 8 kap. innehåller 

allmänna bestämmelser, som i princip är gemensamma för all slags för
säljning. När en andel i viss egendom har utmätts, skall försäljningen 
under vissa förutsättningar kunna vidgas till att avse hela egendomen. 

Frågan om tredje mans rätt till betalning ur utmätt egendom regleras 
ingående. l 9 kap. ges bestämmelser om exekutiv försäljning av lös 
egendom i allmänhet och om indrivning av en utmätt fordran. Under
handsförsäljning jämställs i princip med försäljning på auktion. Särskilda 



Prop. 1980/81: 8 3 

regler föreslås om försäljning av egendom som gäldenären innehar under 
förbehåll om återtaganderätt, t.ex. enligt konsumentkreditlagen 
(1977:981). 10, 11 och 12 kap., som behandlar exekutiv försäljning av 
registrerat skepp, av registrerat luftfartyg m.m. och av fast egendom, 
överensstämmer i allt väsentligt med gällande rätt. 

I /3 kap. ges föreskrifter om redovisning av infl';ltna medel. För det fall 
att en borgenär har rätt till betalning inte bara för ett kapitalbelopp utan 

också för ränta, rättegångskostnader m.m. meddelas en· regel om i vilken 
ordning avräkning skall ske. 

I 14 kap. behandlas verkan av exekutiv försäljning när egendomen 

tillhörde en tredje man. Som huvudregel föreslås att exekutiv försäljning 

ger köparen samma rätt som en frivillig försäljning. Beträffande registrerat 
skepp och fast egendom skall köparen dock ha ett mera långtgående 
skydd. När exekutivt såld egendom frångår köparen resp. när försälj
ningen medför att tredje mannen förlorar sin rätt, skall gäldenären vara 
strikt ersättningsansvarig och borgenären ersättningsskyldig vid ond tro. 
Ersättningen är i båda fallen maximerad till den vinst som gäldenären resp. 

borgenären har gjort. 
15 kap. reglerar införsel i lön och liknande förmåner. Kapitlet överens

stämmer i huvudsak med gällande bestämmelser. 
I 16 kap. behandlas verkställighet av dels förpliktelser som avser annat 

än betalningsskyldighet, dels kvarstad m.m. Avhysning regleras ingående. 
Avhysning skail om möjligt ske inom fyra veckor från det att handlingarna 
kom in till kronofogdemyndigheten men får ske tidigast en vecka från det 
att svaranden bereddes tillfälle att yttra sig. Kronofogdemyndigheten får 
medge anstånd under högst fyra veckor. Om sökanden lämnar anstånd 
som varar över sex månader från ansökningen, förfaller denna i allmänhet. 
Kvarstad för fordran skall inte i och för sig medföra förmånsrätt, men om 
den kvarstadsbelagda egendomen utmäts eller tas i anspråk genom betal
ningssäkring för en annan fordran som inte är förenad med särskild 
förmånsrätt, skall egendomen anses samtidigt utmätt för kvarstadsborge
närens fordran. 

I /7 kap. ges bestämmelser om kostnader i utsökningsmål. 18 kap. 

slutligen behandlar klagan i utsökningsmål. Talan mot kronofogdemyndig
hetens beslut och åtgärder skall föras i hovrätten genom besvär. Hov
rättens beslut kan överklagas i högsta domstolen. 

Förslag till övergångsbestämmelser till VB och följdändringar i andra 
lagar kommer att tas upp i en senare proposition. Den nya lagstiftningen 

avses träda i kraft den 1 januari 1982. 
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Förslag till 
Utsöknings balk 

Härigenom föreskrivs att i Sveriges rikes lag skall efter rättegångsbalken 
införas en ny balk, benämnd utsökningsbalk, av följande lydelse. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Denna balk är tillämplig i fråga om verkställighet av dom eller annan 
exekutionstitel, som innefattar ibetalningsskyldighet eller annan förplik
telse. samt i fråga om verkställiighet av beslut om kvarstad eller annan 
liknande säkerhetsåtgärd. 

Verkställighet som avser betalningsskyldighet sker genom utmätning 
eller införsel. Verkställighet som avser annan förpliktelse eller säkerhets
åtgärd sker i den ordning som anges i 16 kap. 

2 § Har i annan lag meddelats bestämmelse som avviker från denna balk. 
gäller den bestämmelsen. 

Exekutiv myndighet 

3 § Verkställighet åvilar kronofogdemyndighet. 
Mål om verkställighet (utsökningsmå/) handläggs av kronofogde eller 

annan tjänsteman hos kronofogd0emyndigheten (förrättningsman). 

4 § Mot förrättningsman gäller samma jäv som i 4 kap. rättegångsbalken 
föreskrivs i fråga om domare. Jäv fär ej grundas på åtgärd som förrätt
ningsmannen har vidtagit i tjänsten eller på gärning som har förövats mot 
honom i eller för hans tjänst. 

5 § Känner förrättningsman till omständighet som kan antagas utgöra jäv 
mot honom, skall han självmant ge det till känna. 

Har fråga om jäv mot förrättningsman uppkommit och har ej annan trätt 
i hans ställe, skall kronofogdemyndigheten snarast besluta i jävsfrågan. 
Förrättningsmannen fär själv pröva jävsfrågan endast om annan tjänste
man ej kan träda i hans ställe utan olägligt uppskov. 

Förrättningsman som är jävig fär utan hinder därav vidtaga åtgärd som 
ej kan uppskjutas utan olägenhet. 

Vissa föreskrifter om mål och parter m.m. 

6 § Utsökningsmål handläggs som enskilt mål eller allmänt mål. 
Allmänt mål är mål om uttagande av böter, vite, skatt, tull. avgift och 

liknande medel som tillkommer staten och som får utsökas utan före
gående dom samt, enligt vad regeringen närmare föreskriver, annan 
liknande fordran som tillkommer staten eller kommun. I annan lag kan 
föreskrivas att även mål om uttagande av annan fordran är allmänt mål. 

Annat mål än som avses i andra stycket är enskilt mål. 

Lagforslaget 4 
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7 § Den som begär verkställighet hos kronofogdemyndigheten kallas 
sökande. I allmänt mål anses staten eller kommun som sökande. 

Sökandens motpart hos kronofogdemyndigheten benämns svarande 
eller, i mål som rör fordran mot honom, gäldenär. När viss egendom svarar 
för fordran. skall vad som sägs om gäldenär i tillämpliga delar gälla 
ägaren. även om han ej är personligen betalningsskyldig. 

Den som ej är sökande eller svarande kallas tredje man. Tredje man hos 
vilken en gäldenär själv har fordran kallas sekundogäldenär. 

Tillämpning av bestämmelser som rör fartyg, luftfartyg eller fast egendom 

8 § Vad som sägs i denna balk om registrerat skepp, registrerat luftfartyg 
eller intecknade reservdelar till luftfartyg gäller, om ej annat följer av vad 
som är särskilt föreskrivet, även egendom som utom riket är införd i 
register motsvarande skepps- eller luftfartygsregistret eller, beträffande 
reservdelar, egendom som är intecknad utom riket. 

Bestämmelserna i 4 kap. 7 § andra stycket och 30 §andra stycket är dock 
ej tillämpliga på egendom som avses i första stycket. 

9 § Med fartyg jämställs fartyg under byggnad. I fråga om skeppsbygge 
skall härvid vad som sägs om skeppsregistret i stället avse skepps
byggnadsregistret. 

10 § Vad som sägs om registrerat skepp, registrerat luftfartyg eller 
intecknade reservdelar till luftfartyg gäller i tillämpliga delar även andel i 
och villkorlig rätt till sådan egendom, om ej annat föreskrivs. 

11 § Med fast egendom avses fastighet, visst område av fastighet, 
samfälld mark samt andel i och villkorlig rätt till sådan egendom. 

Vad som sägs om fast egendom gäller i tillämpliga delar även tomträtt. 

12 § Vad som sägs om pantbrev i fastighet gäller i tillämpliga delar även 
vilande bevis. 

2 kap. Förfarandet hos kronofogdemyndigheten 

Ansökan m.m. 

I § Ansökan om verkställighet görs muntligen eller skriftligen. 
Ansökningshandling skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden 

eller hans ombud. 

2 § Sökanden skall ange den åtgärd som han yrkar. 
Vid ansökan skall inges den exekutionstitel på grund varav verkstäl

lighet söks. Grundas anspråket på löpande skuldebrev eller annan 
handling. vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller 
påkalla fullgörande av annan förpliktelse, skall den handlingen inges. 

Exekutionstiteln skall inges i huvudskrift eller. om kronofogdemyn
digheten anser det tillräckligt. i bestyrkt avskrift. Handling som avses i 
andra stycket andra meningen skall inges i huvudskrift. Annan handling 
bör inges i huvudskrift eller bestyrkt avskrift. 

Lagförslaget 5 
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3 § Om behörig kronofogdemyndighet finns bestämmelser i 4 kap. 8 §. 15 
kap. 7 § samt 16 kap. 1 och 10 §§. 

Vid tillämpning av denna balk :;kall med svarandens hemvist förstås den 
ort där han är bosatt ,samt, beträffande dödsbo. den ort där den döde 
senast var bosatt och, beträffande annan juridisk person, den ort som 
enligt JO kap. rättegångsbalken grundar domstols behörighet i tvistem:'\.I i 
allmänhet. 

4 § Har ansökan gjorts hos en kronofogdemyndighet som ej är behörig, 
skall målet genast överlämm\s till den kronofogdemyndighet som enligt 
vad handlingarna visar är behörig. Ansökan anses gjord, när ansöknings
handlingen kom in till den förra myndigheten eller. i fråga om muntlig 
ansökan, när sådan ansökan gjordes där. 

Har ansökan gjorts hos en behörig kronofogdemyndighet och är även 
annan kronofogdemyndighet behörig. får målet överlämnas till den 
myndigheten, om målet ej utan a" sevärd olägenhet kan handläggas vid den 
förra myndigheten eller överlämnande annars uppenbart främjar målets 
handläggning. 

5 § Är en ansökan i de hänseenden som avses i I eller 2 § eller annars så 
bristfällig att den ej kan läggas till grund för prövning i sak och efter
kommer sökanden ej föreläggande att avhjälpa bristen, skall ansökningen 
avvisas. 

6 § Beträffande parts behörighet samt ställföreträdare eller ombud för 
och biträde åt part tillämpas 11 oc:h 12 kap. rättegångsbalken, i den mån ej 
annat föreskrivs i denna paragraf. 

Ombud behöver ej styrka sin behörighet genom fullmakt annat än om 
kronofogdemyndigheten finner det behövligt. 

Visar ombud eller biträde oskic:klighet eller oförstånd eller är han eljest 
olämplig, får kronofogdemyndigheten avvisa honom som ombud eller 
biträde i målet. 

7 § I fråga om handling som kommer in till kronofogdemyndigheten 
tillämpas 33 kap. 3 § rättegångsbalken. 

Handling, som avser anmälan eller annan åtgärd som skall ske innan 
utmätt egendom säljs, sammanträde avslutas eller beslut meddelas, anses 
dock inkommen i rätt tid endast om innehållet i handlingen har blivit känt 
för förrättningsmannen före nämnda tidpunkt. 

8 § Kronofogdemyndigheten får vid behov anlita tolk. Tolk som ej 
fullgör uppdraget i tjänsten har rätt till ersättning av allmänna medel. 

I fråga om översättning av ansökan eller annan handling som ej är 
avfattad på svenska tillämpas 33 kap. 9 § rättegångsbalken. 

9 § Underlåter part eller tredje man att fullgöra något som åligger honom 
i utsökningsmål och finns anledning antaga att han har laga förfall, skall 
underlåtenheten ej leda till påföljd eller eljest läggas honom till last i målet. 
Auktion eller bevakningssammanträde skall dock ej inställas annat än om 
synnerliga skäl föreligger. 

Har någon förelagts att väcka talan inom viss tid och visar han laga 
förfall före utgången av den tiden, skall kronofogdemyndigheten sätta ut 
ny tid. 

Lagförslaget 6 
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I fråga om vad som skall räknas som laga förfall tillämpa" 32 kap. 8 § 
rättegångs balken. 

Förhör 

10 § Kronofogdemyndigheten får hålla förhör med svaranden. om det 
behövs. Svaranden får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av 
högst ettusen kronor. 

Till sådant förhör skall vid behov även sökanden kallas. Sökanden får 
föreläggas att inställa sig vid påföljd av att hans ansökan annars förfaller. 
Bör sökanden inställa sig personligen, får vite av högst ettusen kronor före
läggas honom. 

11 § Förhör får vid behov hållas med tredje man som är sakägare eller 
som enligt denna balk är skyldig lämna upplysningar. Tredje man får före
läggas att inställa sig personligen vid vite av högst ettusen kronor. 

12 § Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt JO eller 11 § 
prövas av kronofogdemyndigheten. Har ändamålet med vitet förfallit. får 
det ej dömas ut. 

Uteblir svaranden från förhör och har vite förelagts honom. får han 
hämtas. 

13 § Tredje man som har inställt sig för att höras får tillerkännas skälig 
ersättning av allmänna medel för inställelsen. 

14 § Har vid förhör förebringats uppgift om enskilds personliga eller eko
nomiska förhållanden. vars röjande kan antagas medföra att den enskilde 
eller någon honom närstående lider avsevärd skada eller betydande men, 
kan kronofogdemyndigheten förordna att uppgiften ej får röjas obe
hörigen. 

Tvångsmedel 

15 § När kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 14 eller 15 §eller 16 kap. 
9 eller 12 §eller 13 §jämförd med 4 kap. 14 och 15 §§förelägger svaranden 
eller tredje man att fullgöra eller underlåta något. får myndigheten före
skriva vite till belopp som finnes behövligt. 

Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt första stycket 
prövas. på talan av allmän åklagare eller kronofogdemyndigheten. av 
tingsrätten i den ort där kronofogdemyndigheten finns. Har ändamålet 
med vitet förfallit. får det ej dömas ut. 

Om föreläggande vid vite ej iakttas. kan kronofogdemyndigheten ge nytt 
vitesföreläggande utan hinder av att det förra ej har vunnit laga kraft. 

16 § Efterkommer ej gäldenären eller tredje man föreläggande enligt 4 
kap. 14 eller 15 § eller 16 kap. 13 §jämförd med nämnda lagrum. får han 
häktas. om synnerliga skäl föreligger. Fråga om häktning prövas. efter 
framställning av kronofogdemyndigheten. av tingsrätten i den ort där 
kronofogdemyndigheten finns. 

När framställning om häktning har gjorts. skall förhandling äga rum inför 

Lagförslaget 7 



Prop. 1980/81: 8 

rätten. Till förhandlingen skall kronofogdemyndigheten och, om hinder ej 
möter, den som avses med yrkandet kallas. Denne får hämtas, om skäl 
föreligger därtill. Har han kallats till förhandlingen eller kan det antagas att 
han har avvikit eller eljest håller sig undan, utgör hans utevaro ej hinder för 
prövning av yrkandet. I fråga om rätt till biträde och kostnader i målet har 
vad som föreskrivs i rättegångsbalken om försvarare och om rättegångs
kostnader i brottmål motsvarande tillämpning. 

Rätten skall med högst två veckors mellanrum hålla förhandling för att 
pröva om den som är intagen i häkte fortfarande skall vara häktad. Före
ligger ej längre skäl för häktning, skall rätten omedelbart förordna att den 
häktade skall friges. Ingen får hållas häktad längre tid än tre månader i 
målet. Beträffande behandlingen i övrigt av frågor om häktning enligt 
denna paragraf har vad som gäller enligt rättegångsbalken om häktning av 
misstänkt motsvarande tillämpning. 

17 § Vid förrättning får hus, rum eller förvaringsställe genomsökas, om 
det behövs för att verkställighet skall kunna ske. 

Behöver förrättningsmannen ha tillträde till utrymme som är tillslutet, 
får han låta öppna lås eller bereda sig tillträde på annat sätt. Han får dock 
ej bereda sig tillträde till bostad i innehavarens frånvaro annat än om 
underrättelse om tiden för förrättningen har sänts till innehavaren med 
posten eller lämnats på annat lämpligt sätt och det kan antagas att denne 
håller sig undan eller om eljest särskilda skäl föreligger. 

För att genomföra förrättning får förrättningsmannen i övrigt använda 
tvång i den mån det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. 
Våld mot person får dock brukas endast om förrättningsmannen möter 
motstånd och i den mån det med hänsyn till förrättningens ändamål kan 
anses försvarligt. 

Beslut 

18 § Beslut skall. i den mån det behövs, ange de skäl på vilka det 
grundas. 

Beslut som får överklagas skall innehålla upplysning om vad den som vill 
föra talan mot beslutet skall iakttaga. Sådan upplysning får dock 
utelämnas när den är uppenbart obehövlig. 

19 § Kronofogdemyndighetens beslut länder till efterrättelse omedel
bart. Vite får dock ej utsökas innan det beslut. varigenom krono
fogdemyndigheten har dömt ut vitet, har vunnit laga kraft. 

Verkställigheten fortgår även om talan förs mot kronofogdemyn
dighetens beslut, såvida ej annat föreskrivs i denna balk eller förordnas av 
hovrätten eller högsta domstolen. 

20 § Beslut, som till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbi
seende innehåller uppenbar oriktighet, får rättas av kronofogdemyndig
heten. Om det ej är obehövligt, skall part och annan sakägare beredas 
tillfälle att yttra sig innan rättelse sker. 

21 § Vad som i balken sägs om beslut gäller i tillämpliga delar även sådan 
åtgärd av kronofogdemyndigheten som inverkar på parts eller tredje mans 
rätt. 
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Prövning av tvist 

22 § I tvist vid fördelning av medel som enligt 13 kap. 7 § tredje stycket 
prövas av kronofogdemyndigheten anses talan väckt när borgenären 
anmälde sitt anspråk. 

Om talan ej uppfyller vad som gäller för stämningsansökan i tvistemål. 
skall kronofogdemyndigheten anmoda borgenären att avhjälpa bristen. 

23 § Kronofogdemyndigheten skall sätta ut muntlig förhandling i tvisten 
och kalla parterna till förhandlingen. I fråga om sådan förhandling 
tillämpas bestämmelserna om förhör i 10 § första stycket andra meningen 
och andra stycket tredje meningen, 11 § andra meningen, 12 § första 
stycket och 14 §. Parts utevaro från förhandlingen utgör ej hinder för 
prövning av tvisten. 

Om bevisning gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken för tvistemål. 
Bestämmelserna om häkte i 36 kap. 21 § rättegångsbalken får dock ej 
tillämpas. 

Tvisten avgörs i samband med fördelning av de medel som tvisten rör. 
Avgörandet tas upp i beslutet om fördelningen. 

24 § Har enligt 4 kap. 20, 21 eller 22 §eller 13 kap. 7 §andra stycket före
läggande meddelats att väcka talan vid domstol, skall tvisten prövas av 
tingsrätten i den ort där kronofogdemyndigheten finns, om ej annat följer 
av andra stycket. 

Om föreläggande har meddelats enligt 4 kap. 20, 22 eller 26 § i fall då 
tvisten rör egendom som avses i 10 kap. 10 eller 12 § rättegångsbalken, 
gäller om domstols behörighet vad som sägs där. 

Har föreläggande meddelats enligt 4 kap. 23 § första stycket eller 9 kap. 
l l §tredje stycket, gäller om domstols behörighet vad som i allmänhet är 
föreskrivet därom. I fall som avses i 4 kap. 23 § andra stycket skall tvisten 
prövas, när fråga är om pantbrev i fastighet, av den tingsrätt som anges i JO 
kap. 10 § rättegångsbalken och eljesYav tingsrätten i den ort där krono
fogdemyndigheten finns. 

I föreläggande skall anges vid vilken domstol talan skall väckas. 

Ställande av säkerhet m.m. 

25 § Säkerhet som skall ställas enligt denna balk skall bestä av pant eller 
borgen. Borgen skall ställas såsom för egen skuld och. om den ingås av två 
eller flera personer gemensamt, vara solidarisk. Är säkerheten ej godkänd 
av den till vars förmån säkerheten skall gälla, skall den prövas av krono
fogdemyndigheten. 

Om bank eller annan jämförbar penninginrättning skall ställa säkerhet, 
får godtagas utfästelse av penninginrättningen att infria den förpliktelse 
som säkerheten skall avse. 

Säkerheten skall tagas i förvar av kronofogdemyndigheten. 

26 § När säkerhet skall tagas i anspråk av kronofogdemyndigheten enligt 
3 kap. 22 §andra stycket eller 13 kap. 3 eller 20 §.får pant tillgodogöras i 
den ordning som gäller för utmätt egendom. Borgen får genast utsökas. 
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27 § Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund 
behöver ej ställa säkerhet. 

Vite får ej föreläggas staten. 

Fordran som ej är förfallen samt ränta 

28 § Fordran, som ej är förfallen till betalning och ej löper med ränta före 
förfallodagen, beräknas till det belopp som efter fem procent årlig ränta 
utgör fordringens värde. Motsvarande gäller, om utfäst ränta är lägre än 
fem procent. 

29 § När medel som sökanden eller annan sakägare har fått lyfta skall 
betalas tillbaka. utgår ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag 
medlen utbetalades till den dag återbetalning skall ske och enligt 6 § ränte
lagen för tiden därefter. 

Ränta utgår dock ej i den mån det beror på den som är berättigad till 
medlen att de ej har betalats tillbaka. 

Särskilda bestämmelser beträffande allmänna mål 

30 § Bestämmelserna i I och 2 §§. 4 §första stycket, 5 §och 10 §andra 
stycket gäller ej i allmänt mål. I fråga om sökanden i sådant mål gäller ej 6 § 
och ej heller 29 § i fall då exekutionstiteln upphävs. 

Sökanden i allmänt mål företräds av kronofogdemyndigheten. I tvist 
som avses i 4 kap. 20-23 och 26 §§, 9 kap. 11 §tredje stycket och 13 kap. 7 
§ andra stycket samt vid utförande av talan i överklagat utsökningsmål 
företräds dock sökanden i allmänt mål av riksskatteverket. 

I allmänt mål anses ansökan gjord, när indrivningshandlingarna har 
kommit in till kronofogdemyndigheten eller. om myndigheten är ansluten 
till systemet för automatisk databehandling inom exekutionsväsendet, när 
indrivningsuppdraget har förts in i systemet och uppgifterna är tillgängliga 
för kronofogdemyndigheten. 

3 kap. Exekutionstitlar 

Inledande bestämmelser 

1 § Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel 
äga rum på grund av följande exekutionstitlar: 

I. domstols dom, utslag eller beslut, 
2. förlikning som är stadfäst av domstol, 
3. godkänt strafföreläggande eller godkänt föreläggande av ordningsbot, 
4. skiljedom, 
5. förbindelse angående underhållsbidrag, 
6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild föreskrift får verk

ställas, 
7. handling som enligt särskild föreskrift får läggas till grund för verkstäl

lighet. 
Vad som i balken sägs om dom gäller, om ej annat föreskrivs, i tillämp

liga delar även domstols utslag eller beslut. 
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2 § I vad mån verkställighet på grund av utländsk exekutionstitel fär äga 
rum här i riket framgår av särskilda föreskrifter. 

Dom 

3 § Dom får verkställas utan särskilda villkor. när den har vunnit laga 
kraft. 

Har talan fullföljts endast mot viss del av dom. fär domen i övrigt. när 
det kan ske, verkställas såsom lagakraftägande dom, om ej annat 
förordnas med anledning av den fullföljda talan. 

4 § Dom som ej har vunnit laga kraft får verkställas i fall och under 
villkor som anges i 5-9 §§. 

Om hinder mot att utmätt egendom säljs eller influtna medel betalas ut 
finns bestämmelser i 8 kap. 4 §, 13 kap. 14 §och 15 kap. 22 *· 
5 § Verkställighet får genast ske av 

l. dom i växelmål eller checkmål, 
2. tredskodom varigenom betalningsskyldighet har ålagts den uteblivna 

parten, om ej annat förordnas med anledning av talan om återvinning. 

6 § Annan dom varigenom bctalningsskyldighet har ålagts än som avses i 
5 §får verkställas genast, om ej gäldenären hos kronofogdemyndighet 

nedsätter pengar till belopp som svarar mot betalningsskyldigheten den 
dag nedsättningen sker jämte förrättningskostnader eller 

som pant ställer ett motsvarande tillgodohavande hos bank jämte den 
ränta som belöper på tillgodohavandet för tiden därefter eller 

när domen har meddelats av underrätt ställer annan säkerhet för betal
ningsskyldigheten jämte förrättningskostnader. 

Fullgör gäldenären vad som nu har sagts först sedan åtgärd har vidtagits 
för verkställighet av domen, skall åtgärden återgå, om det kan ske. 

7 § Har högre rätt förklarat talan mot dom varigenom betalningsskyldig
het har ålagts förfallen, fär domen verkställas genast, om ej annat 
förordnas med anledning av ansökan om målets återupptagande. 

Har hovrätt vägrat part prövningstillstånd vid talan mot tingsrätts dom, 
varigenom betalningsskyldighet har ålagts parten i mål som har handlagts 
enligt lagen ( 1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden, får 
domen verkställas genast, om ej annat förordnas med anledning av talan 
mot hovrättens beslut. 

8 § Dom varigenom någon har förpliktats att utge lös egendom får verk
ställas genast, om säkerhet ställs för återbäring av egendomen jämte 
avkastning. Detta gäller dock ej, om förpliktelsen har ålagts som särskild 
rättsverkan av brott. 

9 § Dom, som enligt annan lag eller enligt förordnande av domstolen fär 
verkställas innan den har vunnit laga kraft, verkställs såsom lagakraft
ägande dom, om ej annat följer av lagen eller förordnandet. 

10 § Ansökan om resning eller återställande av försutten tid, beslut 
varigenom sådan ansökan har beviljats eller besvär över domvilla hindrar 
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ej verkställighet, om ej annat förordnas med anledning av ansökningen 
eller besvären. 

Utslag och beslut i lagsökningsmål m.m. 

Il § Utslag eller beslut i lagsökningsmål varigenom betalningsskyldighet 
har ålagts får verkställas genast, om ej annat förordnas med anledning av 
talan om återvinning eller besvär. Utslag eller beslut i lagsökningsmål i 
annat fall verkställs såsom lagakraftägande dom, om ej annat förordnas 
med anledning av talan om återvinning eller besvär. 

Bevis i mål om betalningsföreläggande att utmätning får äga rum verk
ställs såsom lagakraftägande dom. om ej gäldenären har sökt återvinning. 
Har återvinning sökts, gäller vad som sägs i 6 § om underrätts dom, om ej 
domstolen förordnar att verkställighet ej får äga rum tills vidare. 

12 § Utslag eller beslut i mål enligt handräckningslagen ( 1981 :000) verk
ställs såsom lagakraftägande dom, om ej annat förordnas med anledning av 
talan om återvinning eller besvär. I fråga om betalningsskyldighet gäller 
dock att utslaget eller beslutet får verkställas genast, om ej annat förordnas 
med anledning av talan om återvinning eller besvär. 

Förlikning 

13 § Förlikning som är stadfäst. av domstol vcrkställs såsom lagakraft
ägande dom, om ej annat förordnas med anledning av talan mot domen 
eller talan om ogiltigförklaring av förlikningen. 

Stratioreläggande och föreläggande av ordningsbot 

14 § Godkänt strafföreläggande och godkänt föreläggande av ordnings
bot verkställs såsom lagakraftägande dom. 

Skiljedom 

15 § Skiljedom som grundas på skiljeavtal får verkställas, om , 
I. skiljeavtalet ej innehåller förbehåll om rätt för part att klandra 

domen, 
2. omständighet ej föreligger som gör domen ogiltig, även om talan ej 

förs mot domen, och 
3. det ej heller görs sannolikt att domen kan hävas enligt 21 § lagen 

(1929: 145) om skiljemän. 
I fråga om ersättning till skiljeman får skiljedomen verkställas, om tiden 

för parts talan mot domen i denna del har gått till ända utan att sådan talan 
har väckts och det ej föreligger omständighet som avses i första stycket 2. 

16 § Bestämmelserna i 15 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket 
tillämpas också på skiljedom som, utan att skiljeavtal föreligger, med stöd 
av bestämmelse i lag har meddelats enligt lagen 0929: 145) om skiljemän. 

17 § Möter ej på grund av bestämmelserna i 15 eller 16 § hinder mot 
verkställighet av skiljedom, skall kronofogdemyndigheten meddela 
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särskilt beslut härom. Innan sådant beslut meddelas. skall svaranden bere
das tillfälle att yttra sig. 

18 § Sedan beslut som avses i 17 * har meddelats. verkställs skiljedomen 
såsom lagakraftägande dom. om ej annat förordnas av domstol diir talan 
mot skiljedomen är anhängig. 

Förbindelse angående underhållsbidrag 

19 § Skriftlig. av två personer bevittnad förbindelse angåcnde under
hållsbidrag enligt giftcrmålsbalken eller föräldrabalken eller angående bi
drag som tillkommer kommun för harns vård enligt 72 ~ andra stycket 
barnavårdslagen (1960: 97) verkställs såsom lagakraftägande dom. 

I fråga om underhållsbidrag. som skall utges till gäldeniirens make för 
makens egen del eller för makarnas barn. får verkställighet dock äga rum 
endast om makarna under den tid som bidraget avser ej varaktigt hodde 
tillsammans och alltjiimt ej gör det. 

Har talan rörande en förbindelse väckts vid domstol. kan denna för
ordna att verksUilligh~ ej får äga rum tills :"_'.i_da!~.:- __ 

Annan exekutionstitel 

20 § I fråga om verkställighet av förvaltningsmyndighets beslut tillämpas 
vad som gäller om dom. om ej annat är föreskrivet. Innan saken har blivit 
slutligt prövad, räknas beslutet som underrätts dom. 

I fråga om verkställighet på grund av handling som avses i I § första 
stycket 7 gäller vad som är särskilt föreskrivet. 

Invändningar mot verkställighet 

21 § Visar svaranden att han har fullgjort betalningsskyldighet eller 
annan förpliktelse som ansökningen om verkställighet avser, får verkstäl
lighet ej äga rum. Detsamma gäller om svaranden till kvittning åberopar 
fordran, som har fastställts genom exekutionstitel vilken får verkställas 
eller som grundas på skuldebrev eller annat skriftligt fordringsbevis, och i 
övrigt förutsättningar för kvittning föreligger. 

Gör svaranden gällande att annat förhållande som rör parternas mellan
havande utgör hinder mot verkställighet och kan invändningen ej lämnas 
utan avseende. får verkställighet ej heller äga rum. 

Föreligger fall som avses i första eller andra stycket och har åtgärd för 
verkställighet redan vidtagits i målet. skall åtgärden återgå, om det kan 
ske. 

Kronofogdemyndighetens beslut med anledning av invändning som 
avses i första eller andra stycket hindrar ej att saken prövas i rättegång. 

Upphävande av exekutionstitel 

22 § Upphävs exekutionstitel, skall sökt verkställighet omedelbart in
ställas. Redan vidtagen åtgärd för verkställighet skall såvitt möjligt återgå. 
Sådan återgång skall ske genast, om ej annat har förordnats. I mål om 

Lagforslaget 13 



Prop. 1980/81: 8 

utmätning eller införsel skall dock vidtagen åtgärd ej utan särskilt för
ordnande återgå förrän det avgörande varigenom exekutionstiteln har 
upphävts har vunnit laga kraft. 

1 mål om utmätning eller införsel skall kronofogdemyndigheten på 
begäran utsöka vad borgenären skall betala tillbaka. Härvid fär ställd 
säkerhet tagas i anspråk. I annat mål skall myndigheten på begäran äter
ställa besittning eller annat förhållande som har rubbats. om hinder ej 
möter. 

Sökanden är även skyldig att ersätta skada som svaranden har lidit 
genom verkställigheten. 

Särskilda bestämmelser beträffan<lle allmänna mål 

23 § Bestämmelserna i 3-13 och 15-20 §§samt 22 §första stycket tredje 
och fjärde meningarna och andra och tredje styckena gäller ej i allmänt 
mål. 

Dom eller beslut, varigenom någon har dömts att utge böter eller vite 
eller har ålagts sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betal
ningsskyldighet. får ej verkställas förrän domen eller beslutet har vunnit 
laga kraft. Annan exekutionstitel i allmänt mål fär verkställas innan den 
har vunnit laga kraft. om det är sårskilt föreskrivet. 

Exekutionstitel i allmänt mål verkställs såsom lagakraftägande dom. I 
stället för vad som sägs i 22 § första stycket tredje och fjärde meningarna 
gäller att återgång av utmätning eller införsel skall ske genast, när exeku
tionstiteln har upphävts. 

24 § Har innehållet i exekutionstitel tagits upp i saköreslängd, restlängd 
eller annan sådan handling som har upprättats enligt särskild föreskrift. får 
verkställighet äga rum på grund av handlingen. 

4 kap. Utmätning 

Inledande bestämmelser 

1 § Utmätning fär äga rum när verkställighet som avser betalnings
skyldighet är medgiven enligt 3 kap. Utmätning fär också ske när krono
fogdemyndigheten enligt särskild bestämmelse i denna balk ffir utsöka 
fordran eller kostnad. 

2 § Genom utmätning får tagas i anspråk egendom som ej är undantagen 
på grund av bestämmelse i denna balk eller på grund av särskild föreskrift. 

I den män pantbrev i skepp elll:r fastighet ej utgör säkerhet för fordran 
fär det utmätas hos den intecknade egendomens ägare. Motsvarande gäller 
skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg. 

För utmätning av lön och vissa andra förmåner gäller enligt 7 kap. 
särskilda villkor. 

Utmätningsordningen 

3 § Av utmätningsbar egendom bör i första hand tagas i anspråk sådan 
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tillgång som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad. 
förlust eller annan olägenhet för gäldenären. om ej annat följer av 4-6 §§. 

4 § Sökande, vars fordran är förenad med särskild förmånsrätt. har rätt 
att i första hand få utmätning av egendom vari förmånsrätten gäller. 
Annan tillgång får ej utmätas för fordringen, om det är till skada för annan 
sökande, såvida ej utmätning sker på villkor att betalning i första hand 
skall utgå ur den egendom vari förmånsrätten gäller. 

5 § Registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till 
luftfartyg eller fast egendom får endast om sökanden begär det utmätas för 
fordran som ej är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. 

6 § Tillgångar som hör samman får ej skiljas utan särskilda skäl. 
Tillbehör till fartyg. luftfartyg eller fastighet får ej utmätas särskilt för 

sig. 
Omfattar inteckning i luftfartyg även reservdelar. får ej någon av de på 

viss plats förvarade reservdelarna utmätas särskilt för sig utan intecknings
havarens samtycke. 

7 § Lös egendom får utmätas endast om egendomen är tillgänglig vid 
förrättningen eller om egendomen ändå på grund av registrering, upp
lysningar vid förhör eller annan utredning kan identifieras och hinder ej 
kan antagas möta mot säkerställande av utmätningen enligt vad som sägs i 
6 kap. 

Här i riket registrerat skepp eller luftfartyg får dock utmätas även om 
hinder mot säkerställande av utmätningen kan antagas föreligga. 

Förfarandet 

8 § Utmätning söks hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt gälde
nären har sitt hemvist. 

Utmätning av egendom som ej finns i det distrikt där gäldenären har sitt 
hemvist får även sökas hos kronofogdemyndigheten i det distrikt där 
egendomen finns eller, i fråga om fartyg eller luftfartyg, dit det väntas. 
Utmätning av fartyg får även sökas där fartyget har sin hemort. Utmätning 
av fordran eller annan rättighet får också sökas där sekundogäldenären 
eller annan förpliktad finns, även om fordringen eller rättigheten skall 
anses finnas i annat distrikt. Utmätning av lön eller annan förmån som 
avses i 7 kap. söks, om gäldenären ej har hemvist här i riket, där arbets
givaren eller annan som utger förmånen finns. 

Har utmätning sökts hos kronofogdemyndighet som ej är behörig enligt 
första eller andra stycket. får myndigheten likväl i brådskande fall vidtaga 
åtgärd som avses i 6 kap. 12 § innan målet enligt 2 kap. 4 § första stycket 
överlämnas till kronofogdemyndighet som är behörig. 

9 § Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning som påkallas av 
ansökningens innehåll, gäldenärens förhållanden och övriga omstän
digheter undersöka huruvida gäldenären har utmätningsbar egendom. 

10 § Utmätning skall ske så snart som möjligt efter det att behövliga 
handlingar har kommit in till kronofogdemyndigheten. 

Lagförslaget 15 



Prop. 1980/81: 8 

Lämnar sökanden anstånd med utmätning och varar anståndet över sex 
månader från dagen för ansökningen, är denna förfallen. 

Om sökanden ger anstånd fler än två gånger, är ansökningen också för
fallen. 

11 § Har två eller flera sökt utmätning mot samma gäldenär, skall 
utmätning för fordringarna ske samtidigt, om ej utmätning för någon av 
fordringarna därigenom fördröjs oskäligt. 

Bestämmelserna i 15 kap. 16 §första stycket om jämkning av underhålls
bidrag vid införsel har motsvarande tillämpning vid utmätning. 

12 § Innan utmätning sker skall underrättelse om målet sändas till gälde
nären med posten eller lämnas på annat lämpligt sätt. Underrättelsen skall 
ske så tidigt att gäldenären kan beräknas få tillräcklig tid att bevaka sin 
rätt. 

Föreligger risk att gäldenären skaffar undan eller förstör egendom eller 
är saken eljest brådskande, behöver gäldenären ej underräuas. Under
rättelse behövs ej heller, om gäldenären saknar känt hemvist och det ej ha.r 
kunnat klarläggas var han uppehåller sig. 

13 § Utmätning får ske utan hinder av att gäldenären ej är närvarande, 
om det ej behövs att han får tillfälle att yttra sig vid förrättningen. 

Upplysningsplikt 

14 § Gäldenären är skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som 
behövs i målet. 

Kronofogdemyndigheten kan ålägga gäldenären att inge förteckning 
över sina tillgångar. Vid behov kan myndigheten förordna lämplig person 
att biträda gäldenären vid upprättande av förteckningen. 

Gäldenären kan också åläggas att på heder och samvete skriftligen 
bekräfta de uppgifter om sina tillg~ngar som han har lämnat vid förhör eller 
i förteckning. 

15 § Tredje man är skyldig att uppge huruvida gäldenären har fordran 
hos honom eller annat mellanhavande med honom, som kan vara av 
betydelse för bedömning i vad mån gäldenären har utmätningsbar 
egendom, samt att ange den närmare beskaffenheten av mellanhavandet. 

16 § Bestämmelser om förhör med gäldenären eller tredje man och om 
tvångsmedel i samband med att upplysningar begärs av gäldenären eller 
tredje man finns i 2 kap. 10-16 §§. 

Förhållandet till tredje man vid utmätning av lös egendom 

17 § Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör 
gäldenären eller om han enligt 18 eller 19 § skall anses vara ägare. 

18 § Gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin 
besittning, om det ej framgår att egendomen tillhör annan. 

I fråga om registrerat skepp ell1:r registrerat luftfartyg gäller dock att 
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egendomen anses tillhöra gäldenären, om denne är inskriven som ägare 
och det ej framgår att egendomen tillhör annan. 

19 § Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make, 
anses de vara samägare till lös egendom som de har i sin gemensamma 
besittning, om det ej framgår att egendomen tillhör en av dem eller någon 
annan. Detsamma gäller, när gäldenären varaktigt sammanbor med annan 
under äktenskapsliknande förhållanden. 

Om gäldenären och annan än som avses i första stycket har lös egendom 
i sin gemensamma besittning. får egendomen eller andel däri utmätas 
endast om det framgår att egendomen eller andelen tillhör gäldenären. 

Första och andra styckena gäller ej i fråga om registrerat skepp eller 
registrerat luftfartyg. 

20 § Utmäts lös egendom enligt 17. 18 eller 19 §trots att tredje man har 
påstått bättre rätt till egendomen, skall kronofogdemyndigheten, om skäl 
föreligger. förelägga tredje mannen att inom en månad frän det att föreläg
gandet delgavs honom väcka talan i saken mot sökanden och gäldenären. 
Detsamma gäller. om tredje man påstår bättre rätt först sedan utmätning 
har skett. 

Efterkommer tredje man ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt mot 
sökanden, om ej denne inom den angivna tiden har väckt talan i saken mot 
tredje mannen. 

21 § Sedan utmätt lös egendom har sålts eller utmätt fordran har drivits 
in, gäller 20 § beträffande rätten till influtna medel, om ej tredje mannen 
efter föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden. 

22 § Kan viss lös egendom ej utmätas enligt 17-19 §§ men föreligger 
sannolika skäl att egendomen tillhör gäldenären, får egendomen utmätas 
med förbehåll för tredje mans rätt. 

Kronofogdemyndigheten skall. om det ej av särskilda skäl är obehövligt, 
förelägga sökanden att inom en månad frän det att föreläggandet delgavs 
honom väcka talan i saken mot tredje mannen. Efterkommer sökanden ej 
föreläggandet, skall utmätningen hävas. om ej tredje mannen inom den 
angivna tiden har väckt talan i saken mot sökanden. 

Första och andra styckena gäller ej i fråga om registrerat skepp eller 
registrerat luftfartyg. 

23 § Har fordran eller annan rättighet blivit utmätt och räder ovisshet om 
fordringens eller rättighetens bestånd, skall kronofogdemyndigheten, om 
skäl föreligger, förelägga sökanden att inom en månad frän det att före
läggandet delgavs honom väcka talan i saken mot tredje mannen. Efter
kommer sökanden ej föreläggandet, skall utmätningen hävas, om ej tredje 
mannen inom den angivna tiden har väckt talan i saken mot sökanden. 

Första stycket gäller även när ovissheten i fall som avses i 2 § andra 
stycket rör i vad män utmätt pantbrev eller annan inteckningshandling 
utgör säkerhet för fordran. 

2 Riksdagen 1980/81. /sam/. Nr8. Del I 
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Förhållandet till tredje man vid utmätning av fast egendom 

24 § Fast egendom fär utmätas, om det framgår att egendomen tillhör 
gäldenären. Har gäldenären lagfart på egendomen, får utmätning ske, om 
det ej framgår att egendomen tillhör annan. 

25 § När överlåtelse av fast egendom beror av villkor som ännu ej är 
uppfyllt, hindrar ej överlåtelsen att egendomen utmäts för fordran hos 
överlåtaren. Utmätningen omfattar i sådant fall även överlåtarens rätt mot 
den som har förvärvat egendomt:n. Uppfylls villkoret, gäller utmätningen 
därefter endast överlåtarens rätt mot förvärvaren. 

Utmätning av fast egendom fär även äga rum för fordran hos den som 
har förvärvat egendomen, fastän hans förvärv beror av villkor. Återgår 
hans förvärv, omfattar utmätningen därefter endast den rätt som han i 
sådant fall har mot den som överlät egendomen. 

26 § Utmäts fast egendom och påstår tredje man bättre rätt till egen
domen, gäller vad som sägs i 20 och 21 §§. 

Utmätningsverkan av domstols bt:'slut eller av betalning till kronofogdemyn
digheten 

27 § Har domstol fastställt att förfallen fordran skall utgå med särskild 
förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reserv
delar till luftfartyg eller fast egendom. anses egendomen omedelbart 
utmätt. 

Denna verkan förfaller, om ej försäljning begärs hos kronofogdemyn
digheten inom två månader från det att domstolens beslut vann laga kraft. 

28 § Medel vilka gäldenären betalar till kronofogdemyndigheten i 
anhängigt mål anses omedelbart utmätta i målet, om betalningen ej har 
skett med villkor som strider häremot. 

Verkan av utmätning 

29 § När utmätning har beslutats, får gäldenären ej till skada för 
sökanden förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt, 
om ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger det av 
särskilda skäl. 

Första stycket utgör ej hinder mot pantsättning av pantbrev eller annan 
inteckningshandling som gäller i egendomen. Om förbud mot pantsättning 
av sådan handling när den har tagits i förvar av kronofogdemyndigheten 
finns bestämmelser i 6 kap. 5 §och 12 kap. 5 §. 

Om nyttjandet av utmätt egendom m.m. finns bestämmelser i 6 kap. 4 § 
andra stycket och 12 kap. 6-10 §§. 

30 § Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat 
följer av andra stycket eller 7 kap. 13 §. 

Utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade 
reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför ej förmånsrätt 
förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskriv
ningsdag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, 
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skall den utmätning som skedde först ha företräde. Om här i riket registre
rat skepp eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i främmande stat 
innan det har tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt 
som har vunnits genom den förra utmätningen gälla som panträtt. 

Utmätning av fast egendom medför företräde framför rättighet i egen
domen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på 
den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks. 

31 § Utmätning ger kronofogdemyndigheten rätt att vidtaga de åtgärder 
beträffande egendomen som behövs för att sökandens rätt skall tagas till 
vara. Kronofogdemyndigheten har härvid samma befogenheter som 
annars tillkommer egendomens ägare. Myndigheten får dock ej väcka 
talan vid domstol eller svara i mål angående egendomen. 

Sammanträffande av utmätningar 

32 § Om viss egendom utmäts av mer än en kronofogdemyndighet, skall 
målen i fortsättningen handläggas gemensamt av den kronofogdemyn
dighet som myndigheterna i samråd bestämmer eller som utses av den 
kronofogdemyndighet i vars distrikt gäldenären har sitt hemvist. 

Innan kronofogdemyndighet överlämnar mål enligt första stycket skall 
den vidtaga sådana i 6 kap. föreskrivna åtgärder som ej bör anstå. 

Hävande av utmätning och annan rättelse 

33 § Om det genom rättegång eller på annat sätt blir utrett att utmätt 
egendom tillhörde tredje man, skall utmätningen hävas, såvida ej tredje 
mannen efter föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden. Har 
egendomen sålts, gäller hävandet av utmätningen endast rätten till influtna 
medel. 

Utmätning skall också hävas, om försäljning av egendomen eller in
drivning av utmätt fordran ej kan antagas ge ett överskott som gör 
åtgärden försvarlig. 

34 § Finner kronofogdemyndigheten av annat skäl än som anges i 33 § 
att viss egendom ej borde ha utmätts, skall rättelse ske. Sådan rättelse får 
dock ej vidtagas senare än två veckor från utmätningsbeslutet. 

35 § Kronofogdemyndigheten skall, om ej särskilda skäl föranleder 
annat, höra sökanden innan rättelse sker enligt 33 eller 34 §. 

Särskild bestämmelse beträffande allmänna mål 

36 § Bestämmelserna i 10 § gäller ej i allmänt mål. 
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5 kap. Undantag från utmätni11g 

Undantag med hänsyn till gäldenä.rens behov 

1 § Från utmätning undantas 
1. kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens 

personliga bruk, till skäligt värde, 
2. möbler. husgeråd och annan utrustning, i den mån egendomen är 

nödvändig för ett hem och dess skötsel, 
3. arbetsredskap och annan utrustning som behövs för gäldenärens 

förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning samt djur, foder och sådant som 
i övrigt behövs för hans försörjning, allt till skäligt värde; 

4. föremål med sådant övervägande personligt värde för gäldenären att 
det måste anses uppenbart obilligt att taga egendomen i anspråk. 

5. hyresrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad 
eller behövs för hans förvärvsverksamhet, även om hyresrätten får över
låtas. 

6. bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande 
bostad, såvida ej gäldenären vid förvärv av bostadsrätten har åsidosatt till
börlig hänsyn mot sina borgenärer eller det med hänsyn till gäldenärens 
behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från 
utmätning, 

7. pengar, banktillgodohavand1~, annan fordran och förnödenheter, i den 
mån annat ej är föreskrivet och tillgången skäligen fordras för underhåll åt 
gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta, dock ej utan 
synnerliga skäl för längre tid än en månad. 

2 § När gäldenären har familj, bestäms vad som får undantagas enligt I § 
med skälig hänsyn även till vad familjen brukar eller behöver. 

Om gäldenären eller någon som tillhör hans familj lider av lyte eller 
allvarlig sjukdom, skall det också beaktas. 

Undantag enligt I § 7 bestäms med skälig hänsyn även till gäldenärens 
underhållsbörda. 

3 § Vid utmätning hos dödsbo gäller 1 och 2 §§ i fråga om dödsboet 
tillhörig egendom som den dödes efterlevande familj brukar eller behöver. 
I stället för I § 7 gäller dock att sådan egendom som avses där skall undan
tagas i den mån det behövs för underhåll enligt 18 kap. 5 § andra stycket 
ärvdabalken. 

I övrigt är 1 och 2 §§ ej tillämpliga vid utmätning hos juridisk person. 

4 § Om egendom som avses i I § I - 3 har sådant värde att den ej kan 
undantagas enligt vad som sägs där, får utmätning ske med förbehåll att 
gäldenären efter egendomens försäljning skall av den behållna köpeskil
lingen få ut visst skäligt belopp för att kunna anskaffa vad han behöver i 
den sålda egendomens ställe. 

Undantag på grund av egendomens beskaffenhet eller särskild föreskrift 

5 § Egendom, som till följd av sin beskaffenhet, enligt föreskrift vid gåva 
eller i testamente eller på annan grund som gäller mot envar ej får över
låtas, får ej heller utmätas, om ej annat följer av andra stycket eller av 
särskild föreskrift. 
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Egendom, som gäldenären har förvärvat på kredit under förbehåll om 
återtaganderätt för kreditgivaren, får utmätas utan hinder av att 
egendomen ej får överlåtas. 

6 § Medel, som för särskilt angivet ändamål har anvisats gäldenären av 
staten, kommun eller annan menighet eller av samfund, stiftelse eller 
inrättning med allmännyttigt syfte eller har samlats in bland allmänheten, 
får ej utmätas, om det strider mot det angivna ändamålet. 

Sedan medlen har betalats ut, gäller förbudet mot utmätning så länge de 
hålls avskilda. 

7 § Skadestånd, som tillkommer gäldenären med anledning av person
skada, frihetsberövande. falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant, får ej 
utmätas medan skadeståndet innestår hos den som skall utge det. Har 
skadeståndet bestämts att utgå som livränta, gäller vad som har sagts nu 
rätten till livräntan. 

Sedan skadeståndet har betalats ut, får vad som hålls avskilt ej utmätas, 
om skadeståndet skall tillgodose försörjningsbehov som alltjämt kvarstår 
eller, i annat fall. om mindre än två år har förflutit från det att medlen 
betalades ut. 

8 § Rätt till pension eller till annan livränta än som avses i 7 § får ej 
utmätas i den mån rättigheten behövs för gäldenärens försörjning och full
görande av underhållsskyldighet som åvilar honom. Detta gäller dock ej, 
om gäldenären vid förvärv av rättigheten har åsidosatt tillbörlig hänsyn 
mot sina borgenärer. 

9 § När rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annat sådant ej får 
utmätas, får ej heller rätt till vederlag för utnyttjande av rättigheten 
utmätas innan denna har utnyttjats så som förutsätts för att vederlag skall 
utgå och vederlaget kan beräknas. 

10 § Om förbud mot utmätning i vissa andra fall gäller särskilda före
skrifter. 

Il § Beträffande utmätning av lön och vissa andra förmåner finns 
bestämmelser i 7 kap. 

12 § Medel som ej får utmätas medan de innestår hos annan får ej heller 
sedan de har betalats ut utmätas förrän dagen efter utbetalningen. 

Pantsatt egendom m.m. 

13 § Bestämmelserna om förbud mot utmätning i 1-9 §§ hindrar ej att 
egendom som avses där utmäts för fordran som är förenad med pant- eller 
retentionsrätt i egendomen. 

Nämnda bestämmelser hindrar ej heller utmätning av egendom som har 
belagts med kvarstad för fordran eller tagits i anspråk genom betalnings
säkring. 
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Förfarandet vid prövningen 

14 § Gäldenären skall lämna de uppgifter som är tillgängliga för honom 
och som behövs för kronofogdemyndighetens prövning av vad som bör 
undantagas från utmätning. Myndigheten skall förfara efter vad som är 
känt eller kan utrönas utan omgång. 

15 § Anvisar gäldenären viss 1!gendom till utmätning. hindrar bestäm
melserna om förbud mot utmätning i 1-12 §§ej att egendomen utmäts, om 
den kan överlåtas och utmätning ej uppenbart strider mot vad som är 
påkallat av hänsyn till gäldenärens eller hans familjs behov. 

6 kap. Säkerställande av utmätning 

Lösegendom 

1 § Utmätning av lös egendom skall säkerställas enligt vad som sägs i 
detta kapitel. 

Säkerställande enligt 2-8 §§ skall ske utan dröjsmål. Utmäts här i riket 
registrerat skepp eller luftfartyg trots att hinder föreligger mot att säker
ställa utmätningen, skall säkerställande ske utan dröjsmål sedan hindret 
har bortfallit. 

När registrerat skepp, registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar 
till luftfartyg enligt 4 kap. 27 § anses utmätta, skall åtgärd för säker
ställande ej utan särskilt yrkande vidtagas innan försäljning har begärts. 

2 § Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars före
teende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av 
annan förpliktelse, skall tagas i förvar. 

Utmäts pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev som är intecknat 
i \uftfartyg eller reservdelar till luftfartyg hos den intecknade egendomens 
ägare, skall pantbrevet eller inteckningshandlingen tagas i förvar. 

Kan det antagas att handling som avses i första eller andra stycket 
undanhålls eller har förkommit, skall i stället sekundogäldenären eller 
annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än 
kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar. 

3 § Utmäts annan fordran eller rättighet än som avses i 2 §, skall 
sekundogäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin 
förpliktelse till annan än kronofogdemyndigheten eller den som myndig
heten anvisar. 

Vid utmätning av rättighet som avses i 7 kap. jordabalken eller av 
byggnad pä ofri grund skall fastighetens ägare underrättas. Om utmätning 
av bostadsrätt underrättas bostadsrättsföreningen. 

4 § Annan lös egendom än som avses i 2 och 3 §§ skall tagas i förvar 
eller, om den lämnas i gäldenärens besittning, förseglas eller märkas som 
utmätt, sävida det ej framstär som obehövligt. 

Utmätt egendom som ej tas i förvar eller förseglas får nyttjas av gälde
nären. om ej kronofogdemyndigheten beslutar annat. 
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5 § Pantbrev eller annan inteckningshandling, som gäller i utmätt skepp 
eller luftfartyg eller i utmätta reservdelar till luftfartyg och ej är belånad, 
får tagas i förvar. Sedan handlingen har tagits i förvar, får den ej pantför
skrivas utan kronofogdemyndighetens tillstånd. 

6 § Förbehåll om återtaganderätt hindrar ej att egendomen tas i förvar, 
förseglas eller märks, om den har utmätts hos förvärvaren. 

Överlåtaren skall underrättas om utmätningen. 

7 § Egendom som är i tredje mans besittning får tagas i förvar, förseglas 
eller märkas, när sådan åtgärd föreskrivs i 2-5 §§. I fråga om pantbrev 
eller annan inteckningshandling som är belånad tillämpas detta dock 
endast om särskilda skäl föreligger. Tas egendomen ej i förvar, skall 
förbud meddelas innehavaren att utan kronofogdemyndighetens tillstånd 
utge egendomen eller vidtaga annan åtgärd med den till skada för 
sökanden. 

Om tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt i egendom som tas i 
förvar, innehar kronofogdemyndigheten egendomen för hans räkning. 

8 § Handling, som ej är nämnd i 2 eller 5 § men som visar gäldenärens 
rätt till utmätt egendom eller vars omhändertagande är påkallat för att 
hindra förfogande över egendomen eller som behövs vid nyttjande av 
denna, får tagas i förvar. Detta gäller även om handlingen innehas av tredje 
man. 

9 § Kronofogdemyndigheten skall så snart som möjligt förteckna och 
värdera utmätt lös egendom. Vid behov får sakkunnig person anlitas för 
värderingen. 

Även handlingar som tas i förvar skall förtecknas. 

10 § Utöver vad som följer av 1-9 §§ skall kronofogdemyndigheten 
vidtaga de åtgärder som i varje särskilt fall behövs för att utmätning skall 
säkerställas. 

11 § Utmäts egendom som redan är utmätt för annan fordran eller som är 
belagd med kvarstad, skall åtgärderna för säkerställande av utmätningen 
anpassas därefter. 

Provisorisk åtgärd 

12 § Kan utmätning av viss lös egendom ej ske genast, får kronofogde
myndigheten likväl vid behov taga egendomen i förvar eller vidtaga annan 
åtgärd som anges i 1-10 §§. 

När sådan åtgärd har vidtagits, gäller vad som sägs i 4 kap. 29 §. 
Åtgärden får ej bestå längre än som är nödvändigt. Har utmätning ej följt 

inom två veckor, skall åtgärden hävas. 

Fast egendom 

13 § Om säkerställande av utmätning av fast egendom och om nyttjande 
av sådan egendom finns bestämmelser i 12 kap. 3-10 §§. 
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14 § Utmäts fast egendom i fall som avses i 4 kap. 25 §. skall förvärvaren 
eller, när utmätning sker hos förvärvaren, överlåtaren underrättas och 
förbud meddelas honom att till annan än kronofogdemyndigheten eller den 
som myndigheten anvisar betala eller återbetala köpeskilling eller utge 
annat som på grund av avtalet kan tillkomma gäldenären. 

7 kap. Utmätning av lön m.m. 

Allmänna bestämmelser 

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av 
I. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, 

provision eller annan gottgörelse, 
2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning 

är jämförlig med en arbetstagares. 
3. belopp som utgår som pension eller livränta, 
4. sjukpenning eller annan dagersättning, som utgår på grund av 

sjukdom eller olycksfall eller av annan sådan anledning. 
Bestämmelserna i detta kapitel är ej tillämpliga när gäldenären är dödsbo 

eller annan juridisk person. 
För vissa fall när skälig lön ej utgår för gäldenärens arbete gäller enligt 

18 § särskilda bestämmelser. 

2 § Vad som föreskrivs om utmätning av lön gäller även utmätning av 
annan förmån som avses i I§. om ej annat anges. Bestämmelser om arbets
givare gäller därvid den som utger förmånen. 

Villkor för utmätning 

3 § Lön som innestår hos arbetsgivaren får utmätas genom att arbets
givaren åläggs att innehålla och tillställa kronofogdemyndigheten viss del. 
Beslut om utmätning får meddelas beträffande lön som förfaller under viss 
i beslutet angiven tid eller beträffande viss lönepost. 

4 § Lön får tagas i anspråk genom utmätning endast i den mån lönen 
uppenbart överstiger vad som behövs för gäldenärens och hans familjs 
underhåll samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar 
honom. Om utmätningen avser ac:kordslön, provision eller annan ersätt
ning som innestår för längre tid än en månad, skall särskild hänsyn tagas 
till detta förhållande. 

5 § Utan gäldenärens medgivande i målet får utmätning ej under ett och 
samma kalenderår tillämpas sammanlagt längre tid än sex månader. 
Utmätning får ej heller under två kalenderår efter varandra ske så att 
lönen i en följd eller utan större uppehåll tas i anspråk under längre tid än 
sex månader. Det bör om möjligt undvikas att lönen tas i anspråk under 
gäldenärens semester eller i omedelbar anknytning till denna. Medgivande 
som anges ovan kan återkallas av gäldenären. 

Första stycket är ej tillämpligt vid utmätning av ackordslön, provision 
eller annan ersättning som innestår för längre tid än en månad. Meddelas i 
annat fall beslut om utmätning beträffande viss lönepost, skall beslutet vid 
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tillämpning av första stycket anses gälla den tid på vilken den posten 
belöper. 

Om belopp som utgår som pension eller livränta förfaller med längre 
mellanrum än en månad, får utmätning därav ej ske i vidare mån än om 
beloppen hade förfallit månadsvis. 

6 § Ersättning som utgår i stället för semester och innestår hos arbets
givaren får ej i något fall utmätas utan gäldenärens medgivande i målet. 
Detta gäller även semestermedel som av arbetsgivaren har betalats till 
särskild kassa och innestår hos denna. 

Förfarandet 

7 § Innan beslut om utmätning meddelas skall gäldenären beredas 
tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt. Gäldenären 
behöver dock ej höras när han byter anställning och beslut skall meddelas 
om utmätning hos den nye arbetsgivaren, om ej särskilda skäl föreligger. 

8 § Kronofogdemyndigheten bestämmer dels hur mycket som högst får 
innehållas vid varje avlöningstillfälle (utmätningsbeloppet), dels det 
belopp som enligt 4 § skall förbehållas gäldenären (det utmätningsfria 
beloppet). 

Är det fråga om utmätning av sjukpenning eller annan dagersättning som 
avses i l § första stycket 4, bestäms utmätningsbeloppet och det utmät
ningsfria beloppet per dag. 

9 § Om särskilda skäl föreligger, får kronofogdemyndigheten ålägga 
arbetsgivaren att anpassa sättet för lönens utbetalande så att utmätning 
kan verkställas i därför lämpad ordning. 

10 § Beslut om utmätning skall ändras. om anledning föreligger. Innan 
ändring beslutas skall den part som ändringen går emot beredas tillfälle att 
yttra sig, om ej det är uppenbart obehövligt eller beslutet ej kan upp
skjutas. 

11 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta arbetsgivaren angående 
beslut om utmätning och i fråga som avses i 9 eller 10 §. 

Företrädesordning 

12 § Skatteavdrag har företräde framför utmätning. Om förhållandet 
mellan införsel och utmätning finns bestämmelser i 15 kap. 17 §. 

13 § Utmätningen medför förm_ånsrätt när det belopp som skall inne
hållas har förfallit till betalning. 

14 § Har beslut om utmätning för viss fordran meddelats beträffande 
belopp som utgår som pension eller livränta och blir därefter rättigheten 
som sådan utmätt för annan fordran, skall den senare utmätningen anses 
ha skett även för obetald del av den förra fordringen. 

15 § Försätts gäldenären i konkurs, får beslut om utmätning ej tillämpas 
beträffande lön som förfaller under konkursen. 
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Arbetsgivares skyldigheter 

16 § Utmätningsbeloppet skall innehållas endast i den mån lönen över
skjuter det utmätningsfria beloppet. 

Arbetsgivaren skall tillställa kronofogdemyndigheten innehållet belopp 
på tid och sätt som myndigheten bestämmer. Om särskild anledning före
ligg•.'. r, filr arbetsgiv;1ren åläggas att omedelbart tillställa myndigheten inne
hållet belopp. 

17 § Betalar arbetsgivaren ut lön i uppenbar strid mot beslut om 
utmätning eller underlåter han att inom föreskriven tid eller på anfordran 
tillställa kronofogdemyndigheten innehållet belopp, får hos arbetsgivaren 
genast utsökas vad denne skulle ha innehållit eller har innehållit. 

18 § Arbetar gäldenären i annans förvärvsverksamhet utan lön eller mot 
uppenbart för låg ersättning och kan till följd därav utmätning ej äga rum. 
får kronofogdemyndigheten ålägga arbetsgivaren att. för tid efter det att 
beslut därom har meddelats och till dess annat förordnas, till myndig
heten utge så mycket som hade kunnat tagas ut genom utmätning om 
skälig lön hade utgått för arbetet. Innan beslut meddelas skall gäldenären 
och arbetsgivaren beredas tillfälle att yttra sig. 

Atgärd som avses i första stycket räknas som utmätning av lön. Under
låter arbetsgivaren att utge belopp som har bestämts genom beslutet, 
gäller vad som sägs i 17 §. 

Särskilda bestämmelser 

19 § Samtidigt som utmätning sker av lön får även annan tillgång utmätas 
till säkerhet för sökandens fordran. Med vidare åtgärd i den delen får 
anstå under högst ett är i avvaktan pä att lön innehälls till betalning av 
fordringen. 

20 § Sedan lön har betalats ut, gäller om utmätning av medlen vad som 
sägs i 5 kap. 

Stratlbestämmelse 

21 § Arbetsgivare. som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att 
inom föreskriven till tillställa kronofogdemyndigheten belopp som skulle 
ha innehållits enligt beslut om utmätning. döms till böter. 

8 kap. Allmänna bestämmelser om exekutiv försäljning m.m. 

Inledande bestämmelser 

1 § Utmätt egendom säljs genom kronofogdemyndighetens försorg. 
I 9 kap. finns bestämmelser om indrivning av utmätt fordran och om 

åtgärder efter utmätning av pantbrev eller intecknat skuldebrev. 
Bestämmelser om försäljning av utmätt egendom gäller i tillämpliga delar 

även när egendom skall säljas exåutivt under konkurs. 
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2 § Om sökanden beträffande egendom för vilken enligt 10-12 kap. 
skyddsbelopp skall bestämmas visar att hans fordran är förenad med 
bättre särskild förmånsrätt än som följer av utmätningen, kan han begära 
att försäljningsvillkoren bestäms med hänsyn till förstnämnda förmånsrätt. 
Härvid tillämpas vad som föreskrivs om borgenärs anslutningsrätt. 

Tidsfrist för försäljning och hinder mot försäljning 

3 § Försäljning av utmätt egendom skall ske utan dröjsmål, om ej hinder 
möter. I 10-12 kap. föreskrivs särskilda tidsfrister beträffande egendom 
som avses där. 

Kronofogdemyndigheten får bevilja anstånd med försäljningen på be
gäran av utmätningssökanden eller gäldenären. På begäran av gäldenären 
får anstånd beviljas endast om utmätningssökanden medger det eller 
särskilda skäl föreligger. 

4 § När utmätning har skett med stöd av 3 kap. 6 §,får egendomen ej 
säljas utan gäldenärens samtycke förrän exekutionstiteln har vunnit laga 
kraft. Motsvarande gäller, om utmätning har skett på grund av bevis i mål 
om betalningsföreläggande att utmätning får äga rum och gäldenären har 
sökt återvinning. 

Lös egendom som har betydande värde eller fast egendom får ej heller i 
annat fall säljas utan gäldenärens samtycke, om ej exekutionstiteln har 
vunnit laga kraft eller får verkställas såsom lagakraftägande dom. 

Lös egendom som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård 
skall utan hinder av första eller andra stycket säljas så snart som möjligt. 

5 § Har tredje man eller sökanden enligt 4 kap. 20, 22 eller 26 § förelagts 
att väcka talan, får den utmätta egendomen ·.!j utan tredje mannens 
samtycke säljas innan tvisten har blivit slutligt avgjord eller, när föreläg
gande har givits tredje man, tiden för väckande av talan har gått ut. För
säljning får dock ske, om det kan antagas att tvisten ej påverkar köpeskil
lingen i väsentlig mån eller om egendomen är sådan som avses i 4 § tredje 
stycket i detta kapitel. 

Pågår i annat fall rättegång om utmätt egendom, får kronofogdemyn
digheten ge det anstånd med försäljningen som är påkallat av omständig
heterna. 

6 § När utmätning har skett hos dödsbo, får egendomen ej utan 
dödsboets samtycke säljas innan en månad har förflutit från det att boupp
teckning förrättades eller tiden för förrättandet gick ut eller, om boet 
förvaltas av boutredningsman, innan uppgörelse har skett med borge
närerna. Försäljning får dock ske, om sökanden har särskild förmånsrätt i 
egendomen på annan grund än utmätningen eller om egendomen är sådan 
som avses i 4 § tredje stycket. 

När andel i dödsbo har utmätts, bör skifte avvaktas, om det ej medför 
oskäligt dröjsmål. 

7 § Särskilda bestämmelser om hinder mot försäljning av fast egendom 
finns i 12 kap. 
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Andel i egendom 

8 § Har utmätning skett av andel i viss egendom som tillhör två eller 
flera och är lagen ( 1904:48 s. I) om samäganderätt tillämplig. kan krono
fogdemyndigheten på yrkande av sökanden. gäldenären eller annan 
delägare förordna att hela egendomen skall säljas. När någon av nämnda 
sakägare har framställt sådant yrkande, skall de övriga beredas tillfälle att 
yttra sig över yrkandet. I fråga om hinder mot försäljningen gäller 6 och 7 
§§ lagen om samäganderätt. 

Första stycket gäller ej andel i fordran, om andelen utan olägenhet kan 
drivas in för sig. Är så ej fallet, gäller första stycket i fråga om såväl indriv
ning som försäljning av hela fordringen. 

9 § Bifalls yrkande om försäljning som avses i 8 §.anses hela egendomen 
utmätt. Försäljning får ej äga rum innan beslutet har vunnit laga kraft, 
såvida ej egendomen är sådan som avses i 4 § tredje stycket. 

Framställs ej yrkande som avses i 8 § eller vinner sådant yrkande ej 
bifall. skall den utmätta andelen t~udas ut till försäljning i den ordning som 
gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet eller. i fråga om andel i 
fordran. drivas in när det kan ske. Detsamma gäller. om yrkande som 
avses i 8 § har bifallits men försäljning av hela egendomen eller indrivning 
av hela fordringen ej kommer till stånd. 

Tredje mans rätt till betalning 

10 § När utmätning har skett av annat fa1tyg än registrerat skepp eller 
gods i fartyg eller av luftfartyg som ej är registrerat eller gods i luftfartyg, 
har borgenär, vars fordran är förenad med sjöpanträtt eller luftpanträtt i 
egendomen, rätt att få betalning ur egendomen, om han anmäler sin 
fordran hos kronofogdemyndigheten innan egendomen säljs eller. om 
försäljning sker under hand, senast när fördelning skall äga rum. 

Borgenär, som har gjort anmälan som avses i första stycket, kan, om 
hans rätt till betalning är ostridig eller styrks, begära att egendomen säljs 
för hans fordran. Har sådan begäran framställts, får förfarandet ej läggas 
ned därför att frågan om försäljning för utmätningssökandens fordran för
faller. 

11 § Borgenär. vars fordran är förenad med handpanträtt eller reten
tionsrätt i utmätt egendom, är skyldig att taga betalning i förtid i den 
ordning som anges i 13 kap. Han är dock ej pliktig att avstå från sin pant
eller retentionsrätt utan att hans fordran blir betald, om ej försäljning eller. 
i fråga om utmätt fordran, indrivning sker för fordran med lika eller bättre 
rätt. 

12 § Borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt i utmätt 
egendom på grund av registrering av båtbyggnadsförskott. har rätt att få 
betalning ur egendomen, om han anmäler sin fordran enligt vad som sägs i 
10 § första stycket. · 

13 § Borgenär, vars fordran är förenad med företagsinteckning eller 
annars med förmånsrätt i utmätt egendom enligt 5 § förmånsrättslagen 
( 1970:979). har rätt att få betalning ur egendomen. om han anmäler sin 
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fordran hos kronofogdemyndigheten innan egendomen säljs eller, om 
försäljning sker under hand eller utmätt fordran drivs in, senast när för
delning skall äga rum. 

Sökanden har dock företräde i den mån betalning till borgenär som 
avses i första stycket är obehövlig för att trygga borgenären och dem som 
har sämre förmånsrätt i egendomen enligt 5 § förmånsrättslagen. Vid pröv
ningen skall hänsyn tagas även till säkerhet som borgenären på annan 
grund har i gäldenären tillhörig egendom. 

14 § Borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt i utmätt 
. egendom på grund av betalningssäkring, har, i den mån fordringen är eller 
blir fastställd och förutsättningar för indrivning inträder, rätt att få 
betalning ur egendomen, om fordringen anmäls enligt vad som sägs i 13 § 
första stycket. 

15 § Säljs egendom exekutivt under konkurs, skall betalning utgå för de 
konkursboets kostnader som enligt 81 §konkurslagen (1921:225) får tagas 
ut ur egendomen, om kostnaderna anmäls enligt vad som sägs i 10 § första 
stycket. 

När egendom säljs exekutivt under konkurs eller utmätt fordran drivs in 
under konkurs, har även borgenär, vars fordran är förenad med förmåns
rätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:979), rätt att få betalning ur egen
domen, om han anmäler sin fordran enligt vad som sägs i 13 § första 
stycket. 

16 § Om rätt till betalning när registrerat skepp. registrerat luftfartyg, 
intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom har utmätts gäller 
bestämmelserna i l0-12 kap. 

Angående rätt till betalning ur överskott, när fordran ej har anmälts i 
tid, finns bestämmelser i 13 kap. 

Avbrytande av verkställigheten 

17 § Verkställigheten skall avbrytas. om influtna medel förslår att täcka 
sökandens fordran och fordringar med lika eller bättre rätt till betalning ur 
medlen samt kostnad som skall tagas ut i målet. 

Undantag från första stycket följer av 10 §andra stycket samt av 10 kap. 
5 §, 11 kap. 1 och 2 §§och 12 kap. 13 §. 

Handräckning efter försäljning 

18 § När utmätt egendom har sålts, har köparen rätt att vid behov få 
handräckning av kronofogdemyndigheten för att komma i besittning av 
vad han har förvärvat. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 16 
kap. 2-9, ll och 12 §§. 

Särskild bestämmelse beträffande allmänna mål 

19 § Bestämmelserna i 3 § gäller ej i allmänt mål. 
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9 kap. Försäljning av lös egendom i allmänhet och indrivning av 
utmätt fordran m.m. 

Allmänna bestämmelser om försäljning 

1 § Utmätt lös egendom säljs på offentlig auktion eller under hand. För 
försäljning under hand gäller särskilda förutsättningar enligt 8 §. 

Kronofogdemyndigheten får uppdraga åt annan att hålla auktion. 
Detta kapitel gäller ej sådan lös egendom som avses i 10 eller I I kap. 

Försäljning på auktion 

2 § Auktion skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kan det 
förutses att sammanträde behöver hållas för fördelning av köpeskillingen, 
skall kungörelsen innehålla uppgift om sammanträdet. 

Sökanden. gäldenären och annan känd sakägare vars rätt beror av 
försäljningen skall i god tid underrättas särskilt. 

3 § Vid auktionen skall kronofogdemyndigheten, när anledning före
ligger, lämna en kortfattad redogörelse för vad som har förekommit i 
målet. Vidare skall. när det finns anledning, borgenär som har rätt till 
betalning ur egendomen uppmanas att anmäla sin fordran samt villkoren 
för försäljningen anges. 

4 § Inrop får ej godtagas. om det är sannolikt att avsevärt högre 
köpeskilling kan uppnås. 

Har tredje man handpanträtt eller retentionsrätt i utmätt egendom och 
skall denna säljas för fordran med sämre rätt, får försäljning ske endast om 
köpeskillingen förslår till betalning av tredje mannens fordran. 

Utan hinder av första och andra styckena skall inrop godtagas, om 
samtliga berörda sakägare medger det. .,, 
5 § Köpeskillingen för inropad egendom skall betalas genast. Krono
fogdemyndigheten kan dock ge anstånd med betalningen utom i fråga om 
handpenning som myndigheten bestämmer. Egendomen skall hällas inne 
till dess full betalning sker. 

Om köpeskillingen eller handpenning ej betalas genast efter inropet, 
skall egendomen ropas ut pä nytt. 

Har anstånd givits, blir inropet ogiltigt, om full betalning ej sker inom 
föreskriven tid. 

6 § Sker ej inrop som godtas och fullföljs genom att köpeskillingen eller 
handpenning betalas genast, skall nytt försäljningsförsök göras, om ej 
sökanden avstår därifrån. Detsamma gäller, om inrop har blivit ogiltigt 
enligt 5 § tredje stycket. 

Har två auktioner hållits utan att egendomen har blivit såld och saknas 
anledning antaga att egendomen kan säljas inom rimlig tid, skall nytt 
försäljningsförsök ej göras. 

Om ny auktion skall hållas. gäller vad som sägs i 2-5 §§. Anmälan av 
fordran som har skett för en auktion gäller även för senare försäljnings
försök. 

Skall nytt försäljningsförsök ej göras, skall utmätningen hävas. Detta 
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gäller dock ej medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan 
vidtagna åtgärder. 

7 § När ny auktion hålls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 5 § tredje 
stycket, skall handpenningen användas till betalning av förrättnings
kostnaderna för den förra auktionen och för vård och förvaltning av 
egendomen från det att inropet blev ogiltigt till dess att den nya auktionen 
ägde rum. Om köpeskillingen vid den nya auktionen understiger det bud 
som har antagits vid den förra, skall återstoden av handpenningen 
användas för att täcka skillnaden. Vad som ej behöver tagas i anspråk skall 
återlämnas när den nye inroparen har betalat köpeskillingen. Blir 
egendomen ej såld vid den nya auktionen, är hela handpenningen för
verkad. 

Hålls ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av 
förrättningskostnader som har blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i 
anspråk skall återlämnas. 

Försäljning under hand 

8 § Utmätt egendom bör säljas under hand, om det är sannolikt att högre 
köpeskilling kan uppnås därigenom och sådan försäljning även i övrigt är 
ändamålsenlig. Sökanden, gäldenären och annan känd sakägare vars rätt 
beror av försäljningen skall beredas tillfälle att yttra sig i frågan, om 
anledning föreligger därtill. 

Försäljning får dock ej ske under hand, om egendomen häftar för sjö
eller luftpanträtt eller ovisshet råder härom samt det ej är känt vem som 
gör anspråk på sådan panträtt eller var han uppehåller sig. 

9 § Innan egendom säljs under hand skall anbud fordras in. I fråga om 
försäljningsvillkoren tillämpas 4 och 5 §§. 

Lämnas ej anbud som godtas, skall auktion sättas ut. Detta gäller dock 
ej, om sökanden avstår därifrån eller om auktion har hållits tidigare och det 
därjämte saknas anledning antaga att egendomen kan säljas inom rimlig 
tid. Skall nytt försäljningsförsök ej göras. gäller 6 § fjärde stycket. 

Blir köpet ogiltigt till följd av att full betalning ej sker inom föreskriven 
tid, gäller bestämmelserna i 7 §. Vad som sägs om auktion i 7 § första 
stycket gäller även försäljning under hand. 

Försäljning av egendom som innehas under förbehåll om återtaganderätt 

10 § Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat på 
kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren, får 
egendomen säljas endast om köpeskillingen förslår till betalning av kredit
givarens fordran eller försäljningen med kreditgivarens samtycke i målet 
sker med förbehåll för hans rätt enligt avtalet. 

Kreditgivarens fordran bestäms enligt 13 § konsumentkreditlagen 
(1977:981) eller enligt 5 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan 
näringsidkare m.fl. Är ej någon av dessa lagar tillämplig på avtalet, 
bestäms fordringen likväl enligt sistnämnda paragraf, varvid jämkning får 
ske efter vad som är skäligt. 

Sker försäljningen med förbehåll för kreditgivarens rätt, svarar därefter 
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den som förvärvar egendomen i ~.tället för gäldenären för dennes skyldig
heter enligt avtalet. 

Indrivning av utmätt fordran 

Il § Om utmätt fordran är förfallen till betalning, skall kronofogdemyn
digheten utan dröjsmål anmoda sekundogäldenären att betala sin skuld till 
myndigheten. 

Betalar sekundogäldenären ej frivilligt, skall kronofogdemyndigheten 
utsöka fordringen, om exekutionstitel finns. 

Vad som föreskrivs i 4 kap. 23 § första stycket får tillämpas även när 
sekundogäldenären underlåter att betala utmätt fordran utan att ovisshet 
råder om fordringens bestånd. 

12 § Är utmätt fordran ej förfallen till betalning, fär kronofogdemyndig
heten träffa avtal med sekundogäldenären om förtida betalning av ford
ringen och om den nedsättning av fordringens belopp som kan föranledas 
därav. 

13 § Kan utmätt fordran ej drivas in inom rimlig tid, färden säljas. 

Åtgärder efter utmätning av pantbrev m.m. 

14 § När pantbrev i skepp eller fastighet har blivit 11tmätt, skall den 
intecknade egendomen tagas i anspråk, om sökanden yrkar det inom en 
månad från utmätningen. 

Har föreläggande meddelats enligt 4 kap. 23 § andra stycket, fär beslut 
att egendomen tas i anspråk ej meddelas innan tvisten har blivit slutligt 
avgjord, om ej domstolen finner att hinder ej möter. 

När kronofogdemyndigheten har meddelat beslut att den intecknade 
egendomen tas i anspråk, anses den utmätt. 

15 § Har sökanden ej inom tid som anges i 14 § första stycket yrkat att 
den intecknade egendomen skall tagas i anspråk, skall pantbrevet pantför
skrivas till honom. 

Pantförskrivning sker genom att kronofogdemyndigheten till sökanden 
utfärdar bevis att pantbrevet utgör pant för hans fordran och överlämnar 
pantbrevet eller, om annan än den intecknade egendomens ägare innehar 
detta, underrättar innehavaren om pantförskrivningen. I underrättelsen 
skall anges att innehavaren ej får lämna ut handlingen till skada för 
sökanden. Andel i pantbrev som tillkommer delägare i intecknad egendom 
får ej pantförskrivas för sig. 

Bestämmelsen i 14 § andra stycket gäller även beträffande pantför
skrivning av pantbrevet. 

16 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§ gäller även när skuldebrev som är 
intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg har utmätts hos den in
tecknade egendomens ägare. 

Pantförskrivning av inteckningshandlingen omfattar ej personligt betal
ningsansvar som enligt handlingen åvilar utmätningsgäldenären. 
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10 kap. Försäljning av registrerat skepp 

Inledande bestämmelser 

1 § Utmätt skepp som är infört skeppsregistret säljs på offentlig 
auktion. 

2 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej försäljning av andel i eller 
villkorlig rätt till skepp. 

Tidsfrist för försäljning 

3 § Utmätt skepp bör säljas inom fyra månader från utmätningen eller, i 
fall som avses i 4 kap. 27 § eller 8 kap. I § tredje stycket. från det att 
begäran om försäljning kom in till kronofogdemyndigheten, om ej hinder 
möter eller anstånd beviljas enligt 8 kap. 3 §. 

Utlösnings- och anslutningsrätt 

4 § Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av skeppets för
säljning fär utlösa sökanden. Han träder därigenom i sökandens ställe. 

Den som vill utlösa sökanden skall, innan skeppet har sålts, till krono
fogdemyndigheten betala exekutionsfordringen och uppkomna förrätt
ningskostnader. 

5 § Borgenär, vars fordran är förenad med sjöpanträtt i skeppet, kan 
begära att detta säljs för hans fordran. om hans rätt till betalning är 
ostridig eller styrks. Hör skeppet till konkursbo. har även borgenär. vars 
fordran är förenad med panträtt på grund av inteckning. retentionsrätt 
eller förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:979). sådan befogen
het. 

Skall arvode eller annan kostnad för skeppets förvaltning under konkurs 
utgå ur skeppet, kan förvaltaren begära att det säljs för den fordringen. 

Om borgenär, vars fordran är förenad med sjöpanträtt i skeppet. har 
begärt att det säljs för hans fordran, får förfarandet ej läggas ned därför att 
frågan om försäljning för annan borgenärs eller konkursboets räkning för
faller. 

I fråga om rätt att utlösa borgenär eller konkursbo som har anslutit sig 
enligt första eller andra stycket tillämpas bestämmelserna i 4 §. 

Åtgärder före auktion 

6 § Auktion skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kungörelsen 
skall innehålla uppgift om sammanträde för fördelning av köpeskillingen. 

Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall i kun
görelsen uppmanas att anmäla sin rätt till kronofogdemyndigheten senast 
vid auktionen. 

7 § Minst trettio dagar före auktionen skall underrättelser om försälj
ningen sändas till sökanden och ägaren samt till kända borgenärer som har 
sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning, retentionsrätt eller förmåns
rätt på grund av betalningssäkring. Blir sådan borgenär känd senare, skall 

3 Riksda!?l'll 1980/81. I sam/. Nr8. Del I 

Lagförslaget 33 



Prop. 1980/81: 8 

underrättelse genast sändas till honom. Har registermyndigheten uppgift 
om adress, skall den användas. Underrättelse till utrikes ort skall om 
möjligt sändas med tlygpost. 

8 § Har auktionen ej blivit utlyst så som anges i 6 och 7 ~§. skall den 
inställas och ny tid sättas ut, om bristen är väsentlig och ej kan avhjälpas 
på annat sätt. 

Förhandling och sakägarförteckning 

9 § Vid början av auktionen skall kronofogdemyndigheten lämna en 
kortfattad redogörelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna 
åtgärder. Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall 
uppmanas att anmäla den. Har sådan fordran anmälts hos kronofogdemyn
digheten före auktionen, skall dc!t meddelas. 

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

När förhandlingen har avslutats, upprättas sakägarförteckning. 

10 § I sakägarförteckningen upptas, förutom exekutionsfordringen, 
fordran som är förenad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning, 
retentionsrätt eller förmånsrätt på grund av betalningssäkring samt förrätt
ningskostnaderna. 

Om skeppet hör till konkursbo, upptas även arvode och annan kostnad 
för skeppets förvaltning under konkursen. Är skeppet därjämte utmätt 
eller taget i anspråk genom betalningssäkring, upptas fordran som skall 
utgå med förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:979). 

Med fordran som äfförenad med panträtt på grund av inteckning avses 
även fordran för vilken skepp har tagits i anspråk enligt 9 kap. 14 § samt 
rätt till betalning på grund av ägarhypotek. 

11 § Fordringarna upptas efter det företräde som gäller enligt lag. Ränta 
och annan biförpliktelse upptas före fordringens kapitalbelopp, om ej 
borgenären yrkar annat. 

Förrättningskostnaderna upptas närmast före exekutionsfordringen. 
Fordran upptas även om den är beroende av villkor eller tvistig. Är 

panträtt för fordran beroende av att sökt inteckning beviljas, upptas ford
ringen med det företräde som tillkommer den om inteckningen beviljas. 

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

12 § Fordran upptas med det belopp till vilket den beräknas uppgå den 
dag då fördelningssammanträdt: skall äga rum. Beträffande fordran med 
sjöpanträtt skall iakttagas vad som föreskrivs i 249 § andra stycket andra 
meningen sjölagen ( 1891 :35 s. l ). Panträtt på grund av inteckning får ej 
åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg enligt 264 § sjölagen. 
Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptas återstoden som ägar
hypotek. 

Om i skeppet gäller pantbrev som ej innehas av ägaren och någon 
fordran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ej har blivit anmäld, upptas 
pantbrevets belopp och ett till tio procent av detta belopp beräknat tillägg. 

Ägarhypotek upptas utan tillägg enligt 264 § sjölagen. 
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13 § I övrigt anges i sakägarförteckningen 
I. sammanlagda beloppet av fordringar med bättre rätt än exekutions

fordringen och förrättningskostnaderna (skyddsbeloppet) samt vilka ford
ringar som är skyddade, 

2. det lägsta bud som måste avges för att skeppet enligt 14 § skall få 
säljas, 

3. betalningsvillkoren. 

Villkor för försäljning 

14 § Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för 
skeppet och andra medel som finns att tillgå. 

15 § Köpeskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av 
borgenär, vars fordran enligt sakägarförteckningen är förenad med 
panträtt på grund av inteckning, får dock vad som faller inom köpeskil
lingen och pantbrevets belopp innestå i avräkning på köpeskillingen. om 
det ej är fråga om sådan fordran som avses i I I § tredje stycket. 

I sakägarförteckningen skall anmärkas, om fordran ej får innestå. 

16 § Den som ropar in skeppet är skyldig att efter inropet lämna hand
penning som motsvarar en sjättedel av köpeskillingen, dock ej mindre än 
de förrättningskostnader som skall utgå ur skeppet. 

Handpenningen skall betalas kontant, om ej inroparen ställer säkerhet 
för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran som är förenad med 
panträtt på grund av inteckning i skeppet, om den täcks av köpeskillingen 
och kan anses betryggande. 

Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behöver ej 
lämna handpenning men blir i fall som avses i 22 § ersättningsskyldiga intill 
motsvarande belopp. 

Obetald del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det 
sammanträde som enligt 6 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning. 

När köpeskillingen har till fullo betalats. får köparen komma i besittning 
av skeppet. 

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överens
kommelse har avräknats på köpeskillingen och den förre ägaren blir fri 
från ansvar härför. 

17 § På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försäljningen, 
såvitt avser annat än erläggande av handpenning och den återstående 
kontanta köpeskillingen samt köparens rätt att komma i besittning av 
skeppet, ske på andra villkor än som anges i detta kapitel. Skyddsbeloppet 
får höjas även om borgenär som ej själv har begärt försäljning motsätter sig 
det. 

Auktionen 

18 § Innan skeppet ropas ut skall redogörelse lämnas för innehållet i 
sakägarförteckningen. Upplysning skall lämnas om att skeppet ropas ut 
med förbehåll att inrop skall prövas enligt 19 §. 
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19 § Innan inrop godtas skall kronofogdemyndigheten pröva, om det i 14 
§ angivna villkoret för försäljning är uppfyllt. Även om detta är förhål
landet får inropet ej godtagas, om det är sannolikt att avsevärt högre 
köpeskilling kan uppnås. 

Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga berörda 
sakägare medger det. Sökanden \kan medge att inrop godtas fastän förrätt
ningskostnadema ej har blivit täckta. 

Inrop får ej mot sökandens b.!stridande godtagas, om exekutionsford
ringen ej täcks. 

20 § Sedan inrop har godtagit:> skall inroparen omedelbart lämna före
skriven handpenning. Kronofogdemyndigheten kan dock på begäran göra 
ett kort uppehåll i handläggningen för att bereda inroparen tillfälle att 
anskaffa handpenning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktans
värd olägenhet. Lämnas ej handpenning, skall skeppet ropas ut på nytt. 

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 16 §fjärde stycket, 
är inropet ogiltigt. 

21 § Sker ej inrop som godtas och fullföljs genom att handpenning 
lämnas, skall nytt försäljningsförsök göras, om sökanden begär det inom 
en vecka frän auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 20 §andra stycket, 
skall nytt försäljningsförsök göras, om ej sökanden avstår därifrån. 

Har två auktioner hållits utan att skeppet har blivit sålt och saknas 
anledning antaga att skeppet kan säljas inom rimlig tid, får krono
fogdemyndigheten avvisa begäran om nytt försäljningsförsök. 

Om ny auktion skall hållas, gäller vad som sägs i 6-20 §§.Anmälan av 
fordran som har skett för en auktion gäller även för senare auktion. 

Skall nytt försäljningsförsök ej göras, skall utmätningen hävas. Detta 
gäller dock ej medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan 
vidtagna åtgärder. 

22 § När ny auktion hälls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 20 § andra 
stycket, skall handpenningen tagas i anspråk i den män det behövs för att 
sammanlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen 
jämte ränta därå, beräknad enligt 5 §räntelagen (1975:635), från utsatt dag 
för köpeskillingens fördelning till och med den nya dagen för sådan för
delning och för att även förrättningskostnadema med anledning av den nya 
auktionen skall täckas. Detta gäller även om ändrade förhållanden har 
inträtt. Vad som ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas när den nye 
inroparen har fullgjort sin betalningsskyldighet. Blir skeppet ej sålt vid den 
nya auktionen, är hela handpenningen förverkad. 

Hälls ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av 
förrättningskostnader som har blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i 
anspråk skall återlämnas. 

23 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 16 § fjärde 
stycket även om auktionen överklagas. 

Utan hinder av att auktionen överklagas får köparen komma i besittning 
av skeppet, om ej annat har förordnats enligt 18 kap. 12 eller 19 §innan han 
har blivit berättigad därtill. Får han på grund av sådant förordnande ej 
komma i besittning av skeppet och är hindret ej hävt inom tre månader frän 
utsatt dag för köpeskillingens fördelning, får han frånträda köpet och 
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återfä vad han har betalat jämte upplupen ränta, om han gör anmälan 
därom hos kronofogdemyndigheten medan hindret alltjämt består. 

Särskild bestämmelse beträffande allmänna mål 

24 § Bestämmelsen i 3 § gäller ej i allmänt mål. 

11 kap. Försäljning av registrerat luftfartyg m.m. 

1 § Beträffande exekutiv försäljning av registrerat luftfartyg och inteck
nade reservdelar till luftfartyg tillämpas I 0 kap., om ej annat föreskrivs 
nedan. 

I fråga om vissa främmande luftfartyg eller intecknade reservdelar till 
sådana luftfartyg skall även tillämpas lagen (1955:229) i anledning av 
Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkän
nande av rätt till luftfartyg. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej försäljning av andel i eller vill
korlig rätt till luftfartyg eller reservdelar. 

2 § Vad som sägs om sjöpanträtt i 10 kap. 5, 7 och 10 §§ skall i stället 
gälla luftpanträtt. 

Kungörandet av auktion enligt 10 kap. 6 § skall ske minst sex veckor i 
förväg. Underrättelser enligt 10 kap. 7 § skall sändas i rekommenderade 
brev minst en månad före auktionen. Innehåller inskrivningsboken uppgift 
om adress, skall den användas. 

Vad som sägs i 10 kap. 8 § är tillämpligt även när bestämmelse i andra 
stycket har åsidosatts. 

3 § Vad som sägs om pantbrev och tillägg i 10 kap. 12 och 15 §§ skall i 
stället gälla intecknat skuldebrev ..ech ränta som anges i 19 a § lagen 
(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg. I fall som avses i 10 kap. 12 
§ andra stycket upptas, i stället för tio procents tillägg, ett belopp mot
svarande ett års ränta enligt det intecknade skuldebrevet. 

Om reservdelar skall säljas på begäran av borgenär som ej har inteck
ning för sin fordran, får skyddsbelopp enligt 10 kap. 13 § I ej i något fall 
bestämmas högre än till två tredjedelar av det värde som i målet har åsatts 
reservdelarna av sakkunniga som kronofogdemyndigheten har anlitat. 

I fall som avses i andra stycket får, vid fördelning av influtna medel, den 
som har inteckning i reservdelarna ej till skada för borgenär som ej har in
teckning göra sin rätt gällande till högre belopp än som svarar mot två 
tredjedelar av köpeskillingen minskad med förrättningskostnaderna. 
Därvid skall i fall som avses i 10 kap. 22 § handpenning för reservdelarna 
läggas till köpeskillingen, i den mån den ej skall tillkomma inroparen. 

4 § Vid försäljning av flera luftfartyg skall varje luftfartyg ropas ut för 
sig. Luftfartyg som är i samma ägares hand och svarar för samma ford
ringar skall dock ropas ut gemensamt, om ägaren eller borgenär ej begär 
särskild försäljning av visst eller vissa luftfartyg. Särskild sakägarförteck
ning skall upprättas för egendom som ropas ut för sig. Beträffande fordran 
för vilken flera luftfartyg svarar skall i förteckningen anmärkas att mindre 
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belopp än som anges i förteckningen kan komma att falla på egendomen till 
följd av att köpeskillingen för annan egendom lämnar tillgång till betalning 
av fordringen eller del därav. 

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om försäljning av 
luftfartyg och intecknade reservdelar. Luftfartyg och reservdelar får dock 
ej ropas ut gemensamt, om fordran har bevakats av borgenär som ej har 
inteckning i reservdelarna. 

Reservdelar som ej ropas ut gemensamt med luftfartyg kan på begäran 
av ägaren eller borgenär ropas ut i skilda poster, med förbehåll att försälj
ning av sådan post sker endast om försäljningen med hänsyn även till de 
bud som avges för andra poster kan godtagas enligt 10 kap. 19 §. 

S § Omfattar inteckning flera luftfartyg eller luftfartyg och reservdelar, 
får fordringen innestå enligt 10 kap. 15 § endast om all den intecknade 
egendomen har blivit utmätt och säljs vid gemensamt utrop. 

I stället för 10 kap. 16 § sjätte stycket gäller 33 § lagen (1955:227) om 
inskrivning av rätt till luftfartyg. 

12 kap. Försäljning av fast egeu1dom 

Inledande bestämmelser 

I § Utmätt fast egendom säljs på offentlig auktion, om ej annat följer av 
15 eller 57 §. 

2 § Vad som i detta kapitel sägs om fordran som är förenad med panträtt 
gäller även fordran för vilken fast egendom har tagits i anspråk enligt 9 
kap. 14 §samt, om ej annat följer av särskilda bestämmelser i kapitlet, rätt 
till betalning på grund av ägarhypotek. 

Förberedande åtgärder 

3 § Utmätt fastighet skall beskrivas och värderas så snart det är lämpligt 
med hänsyn till det fortsatta förfarandet. Tillbehör skall anges i beskriv
ningen och värderas för sig i den mån det är påkallat med hänsyn till deras 
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. 

Vid behov får sakkunnig person anlitas för beskrivning och värdering. 

4 § Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar 
som visar hans äganderätt eller tjänar till upplysning om rättigheter som 
besvärar fastigheten eller om tillbehör till denna och uppge vilka som har 
fordran eller rättighet som bör iakttagas vid egendomens försäljning. 
Kronofogdemyndigheten skall även på annat sätt söka införskaffa 
utredning i dessa hänseenden samt om den belastning som rättighet utgör 
och det vederlag som utgår. 

5 § Pantbrev som gäller i fastigheten och ej är belånat får tagas i förvar 
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av kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i for,·ar, får det ej 
pantförskrivas utan myndighetens tillstånd. 

Förvaltning av utmätt fastighet 

6 § Ägare till utmätt fastighet får ej minska dess värde genom att 
överlåta tillbehör eller genom att annat än till husbehov avverka skog, 
bedriva grus- eller stentäkt eller på annat sätt utnyttja naturtillgångarna 
eller förändra fastigheten. Om ej annat följer av 8 eller 9 §, får han i övrigt 
tillgodogöra sig vanlig avkastning till dess fastigheten har sålts och skall 
tillträdas av köparen. Sådan rätt föreligger dock ej i fråga om växande 
gröda eller annan avkastning som har förklarats ingå i försäljningen. 

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

På begäran av ägaren kan kronofogdemyndigheten medge undantag från 
första eller andra stycket i den män det kan ske utan inträng i utmätnings
sökandens rätt och i övrigt är lämpligt. 

7 § På begäran av borgenär kan kronofogdemyndigheten vid behov taga 
värd om tillbehör till fastigheten. 

8 § Arrendeavgift, hyra eller annan avkastning som förfaller till betalning 
under förfarandets gång skall, om borgenär begär det och skäl föreligger, 
uppbäras av kronofogdemyndigheten eller syssloman som myndigheten 
förordnar. Kronofogdemyndigheten skall i sådant fall utan dröjsmål 
meddela den betalningsskyldige förbud att betala till annan än myndig
heten eller sysslomannen. 

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 kronofogdemyndigheten på begäran av borgenär förordna 
syssloman att omhändertaga och förvalta fastigheten. 

10 § Arrendeavgift, hyra och annan avkastning som syssloman uppbär 
skall redovisas till kronofogdemyndigheten vid tidpunkt som myndigheten 
bestämmer. 

Tidsfrist för försäljning 

11 § Utmätt fastighet bör säljas inom fyra månader frän utmätningen 
eller, i fall som avses i 4 kap. 27 §eller 8 kap. 1 §tredje stycket, frän det att 
begäran om försäljning kom in till kronofogdemyndigheten, om ej hinder 
möter eller anstånd beviljas enligt 8 kap. 3 §. Anstånd får ej utan synner
liga skäl medges utöver ett år från nämnda tidpunkt. 

Utlösnings- och anslutningsrätt 

12 § Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av fastighetens 
försäljning fär utlösa sökanden. Han träder därigenom i sökandens ställe. 

Den som vill utlösa sökanden skall, innan fastigheten har sålts, till 
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kronofogdemyndigheten betala exekutionsfordringen och uppkomna 
förrättningskostnader. 

13 § Borgenär. vars fordran är förenad med förmånsrätt i fastigheten 
enligt 6 § I eller 7 § I eller 2 förmånsrättslagen (1970:979). kan begära att 
fastigheten säljs för hans fordran, om hans rätt till betalning är ostridig 
eller styrks. Hör fastigheten till konkursbo, har även borgenär, vars 
fordran är förenad med panträtt i fastigheten, sådan befogenhet. 

Vill borgenär ansluta sig enligt första stycket, skall han anmäla det hos 
kronofogdemyndigheten senast två veckor före bevakningssammanträdet. 

Om borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt i fastigheten 
enligt 6 § I eller 7 § 1 eller 2 förmånsrättslagen, har begärt att fastigheten 
säljs för hans fordran, får förfarandet ej läggas ned därför att frågan om 
försäljning för annan borgenärs eller konkursboets räkning förfaller. 

I fråga om rätt att utlösa den som har anslutit sig enligt första stycket 
tillämpas bestämmelserna i 12 §. 

Försäljning av fastighetstillbehör 

14 § Är det sannolikt att tillbehör kan med fördel säljas för sig utan 
samtidig försäljning av fastigheten i övrigt. skall kronofogdemyndigheten 
sätta ut sammanträde för prövning av frågan. Till sammanträdet skall 
kronofogdemyndigheten kalla sökanden, fastighetens ägare och envar för 
myndigheten känd innehavare av panträtt i fastigheten eller av annan 
rättighet som kan påverkas av försäljningen. 

Blir vid sammanträdet närvarande sakägare ense om att tillbehör bör 
säljas för sig, förordnar kronofogdemyndigheten i enlighet därmed, om ej 
särskilda skäl föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, 
får kronofogdemyndigheten förordna därom endast om synnerliga skäl 
föreligger. 

Råder tvist om tillbehör, tillämpas vad som sägs i 8 kap. 5 §. 

15 § Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestämmelserna om 
försäljning av utmätt lös egendom i allmänhet. 

Tillbehör som säljs för sig upphör att höra till fastigheten, även om det ej 
skiljs från denna. 

16 § Vad som har influtit genom särskild försäljning av tillbehör till
kommer dem som har fordringar med rätt i fastigheten med det företräde 
mellan dem som gäller enligt lag. Den som har fordran med panträtt i 
fastigheten kan avstå från betalning utan att det minskar hans rätt i fastig
heten i övrigt. lnneha"vare av fordran med panträtt på grund av gemensam 
inteckning får dock ej avstå från betalning ur tillbehörsmedel under annan 
förutsättning än att samtycke till avståendet har lämnats av såväl ägare till 
övriga av inteckningen besväradf: fastigheter som innehavare av panträtt 
vilken gäller i en eller flera av fastigheterna med lika rätt som eller sämre 
rätt än inteckningen. 

Avstäende som inverkar på villkoren _vid fastighetens försäljning pä 
auktion skall ske senast vid bevakningssammanträdet och kan därefter ej 
återkallas. 

17 § Om medel som har influtit genom särskild försäljning av tillbehör 
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förslår att förnöja sökanden samt dem som har bättre rätt och ej har avstått 
från betalning, skall förfarandet avbrytas. såvida ej egendomen är avträdd 
till konkurs och förvaltaren begär att förfarandet skall fortgå. 

Åtgärder före försäljning på auktion 

18 § Tid och plats för auktion på fastighet bestäms av kronofogdemyn
digheten. 

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 före denna. 

20 § Auktionen skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kungö
relsen skall innehålla uppgift om bevakningssammanträde och samman
träde för fördelning av köpeskillingen. 

Innehavare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid auktionen 
skall i kungörelsen uppmanas att anmäla sin rätt till kronofogdemyn
digheten senast vid bevakningssammanträdet. 

Har kronofogdemyndigheten förordnat om särskild försäljning av till
behör, får kungörelsen ej utfärdas förrän försäljningen har vunnit laga kraft 
och köpeskillingen har betalats eller frågan om sådan försäljning har för
fallit. 

21 § Sökanden, ägaren samt kända innehavare av fordringar och rättig
heter som bör iakttagas vid auktionen skall i god tid särskilt underrättas 
om denna. 

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

22 § Har auktionen och sammanträdena ej blivit utlysta så som anges i 
20 och 21 §§, skall de inställas och nya tider sättas ut, om bristen är 
väsentlig och ej kan avhjälpas på annat sätt. 

Bevakningssammanträde 

23 § Vid bevakningssammanträdet skall kronofogdemyndigheten lämna 
en kortfattad redogörelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna 
åtgärder. Innehavare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid 
auktionen skall uppmanas att anmäla den. Har sådan fordran eller rättighet 

. anmälts hos kronofogdemyndigheten före sammanträdet, skall det 
meddelas. 

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

Om tillbehör har sålts för sig, behandlas särskilt hur den behållna 
köpeskillingen för tillbehöret skall användas, i den mån det inverkar på 
villkoren för fastighetens försäljning. 
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Sakägarförteckning 

24 § När förhandlingen vid bevakningssammanträdet har avslutats, 
upprättas sakägarförteckning. 

25 § I sakägarförteckningen upptas förutom exekutionsfordringen 
1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § 1 eller 7 § 1 eller 2 

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

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten, 
3. fordran som är förenad med förmånsrätt i fastigheten på grund av 

betalningssäkring, 
4. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar fastig

heten, om rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling 
som är tillgänglig, dock ej sådan rättighet som skall bestå oavsett fastig
hetens försäljning, 

5. förrättningskostnadema. 
Om fastigheten hör till konkursbo, upptas även arvode och annan 

kostnad för fastighetens förvaltning under konkursen. 

26 § Fordringar och rättigheter upptas efter det företräde som gäller 
enligt lag. Ränta och annan biförpliktelse upptas före fordringens kapital
belopp, om ej borgenären yrkar annat. 

Förrättningskostnadema upptas närmast före exekutionsfordringen. 
Fordran eller rättighet upptas även om den är beroende av villkor eller 

tvistig. Är panträtt för fordran beroende av att sökt inteckning beviljas 
eller är inskrivning av rättighet ~ökt men ännu ej beviljad, upptas ford
ringen eller rättigheten med det företräde som tillkommer den om inteck
ningen eller inskrivningen beviljas. 

När försäljning har begärts av förvaltaren i konkurs, anses konkursboet 
som sökande utan förmånsrätt, om ej anslutning har skett enligt 13 §. 

27 § Fordran upptas med det belopp till vilket den beräknas uppgå på 
tillträdesdagen, dock med den begränsning som kan följa av att panträtt ej 
får åtnjutas för mer än pantbrevets belopp jämte tillägg enligt 6 kap. 3 § 
jordabalken. Understiger fordringen pantbrevets belopp, upptas åter
stoden som ägarhypotek. 

Om i fastigheten gäller pantbrev som ej innehas av ägaren och någon 
fordran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ej har blivit anmäld, upptas 
pantbrevets belopp och ett till tio procent av detta belopp beräknat tillägg. 

Ägarhypotek upptas utan tillägg enligt 6 kap. 3 §jordabalken. 

28 § Rättighet upptas utan att något belopp anges. 

29 § I övrigt anges i sakägarförteckningen 
I. sammanlagda beloppet av fordringar med bättre rätt än exekutions

fordringen och förrättningskostna.dema (skyddsbeloppet) samt vilka ford
ringar som är skyddade, 

2. i vad män behållen köpeskilling för tillbehör skall användas för 
betalning av fordringar som har upptagits i förteckningen, 

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

4. vilka rättigheter som enligt 33 § första stycket är skyddade utan 
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förbehåll eller enligt 33 § andra stycket skall förbehållas vid försäljningen, 
5. betalningsvillkoren och tillträdesdag. 
Av fordran som gäller endast i andel i fastigheten skall vid tillämpning 

av första stycket 1 medräknas så mycket som med hänsyn till andelens 
storlek och fordringens läge täcks. när övriga fordringar med bättre rätt än 
exekutionsfordringen samt förrättningskostnaderna är fullt täckta. 

Köpeskilling för tillbehör får ej tagas i anspråk för betalning av fordran 
inom skyddsbeloppet i vidare mån än som har angivits i sal<ägarförteck
ningen. 

30 § I sakägarförteckningen skall i förekommande fall erinras om 
I. 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 såsom hyresgäst som enligt lag tillkommer bostads
rättshavare, 

3. rätt att bo kvar på fastigheten som kronofogdemyndigheten enligt 36 § 
tredje stycket har medgivit ägaren. 

31 § Om försäljningen enligt 37 § skall ske på avvikande villkor, 
upprättas sakägarförteckningen i enlighet därmed. 

Villkor för försäljning på auktion 

32 § Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för 
fastigheten. behållen köpeskilling för tillbehör i den mån den enligt 
sakägarförteckningen skall användas till betalning av fordringar inom 
skyddsbeloppet. behållen avkastning och andra medel som finns att tillgå. 

33 § Tomträtt som har inskrivits är vid försäljningen skyddad utan 
särskilt förbehåll. Annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk 
kraft är skyddade utan särskilt förbehåll, om rättigheten har bättre rätt än 
exekutionsfordringen. 

I andra fall än som avses i första stycket skall nyttjanderätt, servitut och 
rätt till elektrisk kraft särskilt förbehållas, om det saknas anledning antaga 
att rättigheten belastar fastigheten till beaktansvärd skada för innehavare 
av fordran med bättre rätt. Härvid skall rätt till betalning på grund av ägar
hypotek ej anses som fordran. 

Bestämmelser om inskränkningar i rätten att föra talan mot beslut 
angående förbehåll som avses i andra stycket finns i 18 kap. 

Rättighet som ej enligt första stycket är skyddad utan särskilt förbehåll 
och ej heller har förbehållits enligt andra stycket kan skyddas genom 
förbehåll vid auktionen enligt 39 §. 

34 § I avräkning på köpeskillingen för fastigheten skall innestå kapital
beloppet av sådan fordran inom skyddsbeloppet som är förenad med 
panträtt och ej enligt sakägarförteckningen skall betalas med köpeskilling 
för tillbehör. Detta gäller dock ej. om 

I. fordringen är förfallen till betalning senast på tillträdesdagen och 
borgenären har yrkat kontant betalning. 

2. fordringen är sådan som avses i 26 § tr!!dje stycket eller 
·, 
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3. fordringen är förenad med panträtt endast i andel i fastigheten. 
För ägarhypotek skall, även om det faller inom skyddsbeloppet, kontant 

betalning alltid erläggas. 
I den mån avräkning ej skall ske enligt första stycket skall köpeskillingen 

för fastigheten betalas kontant, om ej inroparen visar att han har avtalat 
annat med den som enligt sakägarförteckningen är betalningsberättigad. 
Om det enligt förteckningen är ovisst vem ett belopp tillkommer. får det ej 
avräknas. 

35 § Den som ropar in fastigheten är skyldig att efter inropet lämna hand
penning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen, dock ej mer än som 
enligt 34 § skall betalas kontant eller mindre än de förrättningskostnader 
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 täcks av köpeskillingen och kan anses 
betryggande. 

Staten, kommun, landstingskornmun och kommunalförbund behöver ej 
lämna handpenning men blir i fall som avses i 43 § ersättningsskyldiga intill 
motsvarande belopp. 

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

36 § Som tillträdesdag räknas den dag då enligt kungörelse fördel
ningssammanträdet skall äga rum. Kronofogdemyndigheten kan dock 
medge inroparen att taga vård om fastigheten eller del därav före tillträdes
dagen. 

Kronofogdemyndigheten får förordna att obetald avkastning av fastig
heten, som enligt 8 eller 9 § har skolat betalas till myndigheten eller 
syssloman och som har förfallit under tiden till och med den dag köparen 
har tillträtt fastigheten. skall tillkomma denne. Om sådan avkastning i 
annat fall betalas till köpar@il, skall denne redovisa därför till krono
fogdemyndigheten. 

Har förre ägaren ej annan bostad. kan kronofogdemyndigheten tillåta 
honom att bo kvar på fastigheten högst tre månader efter tillträdesdagen. 

37 § På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försäljningen, 
såvitt avser annat än erläggande av handpenning och den återstående 
kontanta köpeskillingen samt tiden för tillträde, ske på andra villkor än 
som anges i detta kapitel. Skyddsbeloppet får höjas även om borgenär som 
ej själv har begärt försäljning motsätter sig det. 

Begäran som avses i första sty•:ket skall framställas senast vid bevak
ningssammanträdet. 

Auktion 

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 har angivits är avgörande för vad försälj
ningen omfattar i den delen. I övrigt ingår i försäljningen vad som enligt lag 
utgör tillbehör till fastigheten. Råder tvist om tillbehör, skall det anmälas. 
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Redogörelse skall lämnas för innehållet i sakägarförteckningen. Upp
lysning skall lämnas om att fastigheten ropas ut med förbehäll att inrop 
skall prövas enligt 40 §. 

39 § Om sakägarförteckningen upptager rättighet som ej enligt 33 § 
första stycket är skyddad utan särskilt förbehåll och ej heller har förbe
hållits enligt 33 § andra stycket, skall fastigheten först ropas ut utan 
förbehåll om rättighetens bestånd och därefter med sådant förbehåll. 
Uppnås vid det senare utropet bud som täcker fordringar med bättre rätt 
än rättigheten eller som, utan att täcka dem, är lika högt som eller högre 
än budet vid det föregående utropet, har budet vid det senare utropet före
träde. Att ägarhypotek ej täcks utgör ej hinder mot att bud med förbehåll 
för rättigheten godtas. 

Upptager sakägarförteckningen två eller flera sådana rättigheter som 
avses i första stycket, skall fastigheten först ropas ut utan förbehåll för 
någon av rättigheterna 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 än annat bud har 
företräde framför detta, om det ej leder till sämre täckning av fordran som 
har bättre rätt än någon av rättigheterna. 

När bud med förbehäll för rättighet ej täcker fordringar med bättre rätt, 
kan rättighetshavaren skydda sin rättighet genom att betala skillnaden 
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 i andra stycket är villig att betala 
enligt vad som sägs i tredje stycket men det sålunda erbjudna beloppet, till 
följd av att flera tillskott behövs, ej ensamt eller i förening med annat 
tillskott som bjuds är tillräckligt för att hans rättighet skall skyddas, skall 
fastigheten ropas ut med förbehåll för rättigheten och den eller de rättig
heter som är skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som bjuds. 

Om borgenär vars fordran ej har blivit täckt genom visst bud godtager 
budet, skall fordringen vid tillämpning av första-fjärde styckena anses 
täckt. 

Om rättighetshavare i stället för att betala ställer säkerhet, skall det 
gälla. 

40 § Innan inrop godtas skall kronofogdemyndigheten pröva, om det i 32 
§ angivna villkoret för försäljning är uppfyllt. Även om detta är förhäl
landet får inropet ej godtagas, om det är sannolikt att avsevärt högre 
köpeskilling kan uppnås. 

Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga berörda 
sakägare medger det. Sökanden kan medge att inrop godtas fastän förrätt
ningskostnaderna ej har blivit täckta. 

Inrop får ej mot sökandens bestridande godtagas, om exekutionsford
ringen ej täcks. 

41 § Sedan inrop har godtagits skall inroparen omedelbart lämna före
skriven handpenning. Kronofogdemyndigheten kan dock på begäran göra 
ett kort uppehåll i handläggningen för att bereda inroparen tillfälle att 
anskaffa handpenning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktans
värd olägenhet. Lämnas ej handpenning, skall fastigheten ropas ut pä nytt. 

I fall som avses i 39 § skall handpenning lämnas för varje inrop, även om 
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fastigheten skall ropas ut pä nytt. Om inropet ej skall bestä. äterlämnas 
handpenningen. 

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

42 § Sker ej inrop som godtas och fullföljs genom att handpenning 
lämnas, skall nytt försäljningsförsök göras. om sökanden begär det inom 
en vecka från auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 41 §tredje stycket, 
skall nytt försäljningsförsök göras. om ej sökanden avstår därifrån. 

Har två auktioner hållits utan att fastigheten har blivit såld och saknas 
anledning antaga att fastigheten kan säljas inom rimlig tid, får krono
fogdemyndigheten avvisa begäran om nytt försäljningsförsök. 

Om ny auktion skall hållas, gäller vad som sägs i 18-41 §§. Anmälan av 
fordran eller rättighet som har skett för en auktion gäller även för senare 
auktion. 

Skall nytt försäljningsförsök ej göras. skall utmätningen hävas. Detta 
gäller dock ej medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan 
vidtagna åtgärder. 

43 § När ny auktion hålls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 41 § tredje 
stycket, skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för att 
sammanlagt samma belopp skal! uppnås som vid den förra auktionen 
jämte ränta därå, beräknad enligt 5 §räntelagen (1975:635), från tillträdes
dagen till och med den nya tillträdesdagen och för att även förrättnings
kostnaderna med anledning av den nya auktionen skall täckas. Detta 
gäller även om fastigheten säljs med förbehåll för rättighet som ej har för
behållits vid den förra auktionen eller ändrade förhållanden har inträtt. 
Vad som ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas när den nye inroparen 
har fullgjort sin betalningsskyldighet. Blir fastigheten ej såld vid den nya 
auktionen, är hela handpenningen förverkad. 

Hålls ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av 
förrättningskostnader som har blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i 
anspråk skall återlämnas. 

44 § Sedan auktion som har lett till försäljning av fastigheten har vunnit 
laga kraft och köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § 
fjärde stycket. utfärdar kronofogdemyndigheten köpebrev. 

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

Vissa rättsföljder av auktion 

45 § Sedan fastigheten har sålts svarar den ej för fordran som avses i 25 § 
första stycket I. 

Borgenär som har pantbrev kan ej efter fastighetens försäljning mot 
köparen göra gällande panträtt i fastigheten för större fordran än som har 
avräknats på köpeskillingen jämte utfäst ränta därå från tillträdesdagen 
samt framtida skadestånd och kostnad som föranleds av fordringsför
hållandet. 

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överens
kommelse har avräknats på den kontanta köpeskillingen och den förre 
ägaren blir fri från ansvar härför. I fall som avses i 44 § andra stycket blir 

Lagförslaget 46 



Prop. 1980/81: 8 

även den som har gjort inropet betalningsskyldig. 

46 § Köpare som har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde 
stycket får tillträda fastigheten på den dag som har bestämts för köpeskil
lingens fördelning. Han svarar därefter för ägares skyldigheter i den mån 
de skall fullgöras efter tillträdesdagen. 

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

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

47 § I fråga om rättighet som ej skall upphöra omedelbart efter fastig
hetens 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 
efter tillträdesdagen får rättighetshavaren ej avräkna fordran hos den förre 
ägaren. I fråga om sådant belopp gäller ej heller betalning som rättighets
havaren har erlagt till den förre ägaren eller annan uppgörelse med denne. 

Fordran som rättighetshavare har förvärvat eller förskottsbetalning eller 
uppgörelse som har skett efter det att fastigheten har utmätts får ej 
åberopas mot köparen, om rättighetshavaren ägde eller hade bort äga 
kännedom om utmätningen. 

Angående rättighetshavares rätt till ersättning av tidigare ägare, om 
rättigheten upphör med anledning av fastighetens försäljning, finns 
bestämmelser i 7 kap. 19 och 20 §§jordabalken. 

Underlåter köpare att fullgöra tidigare ägares skyldigheter mot rättig
hetshavare enligt 46 § första stycket, gäller i fråga om skyldighet för 
tidigare ägare att ersätta rättighetshavaren dennes skada vad som sägs i 7 
kap. 20 §första och tredje styckena jordabalken. 

48 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde 
stycket även om auktionen överklagas. 

Utan hinder av att auktionen överklagas får köparen tillträda fastigheten 
på den bestämda dagen, om ej dessförinnan annat har förordnats enligt 18 
kap. 12 eller 19 §. Får han på grund av sådant förordnande ej tillträda 
fastigheten och är hindret ej hävt inom tre månader från den bestämda till
trädesdagen, får han frånträda köpet och återfå vad han har betalat jämte 
upplupen ränta, om han gör anmälan därom hos kronofogdemyndigheten 
medan hindret alltjämt består. 

Gemensamt intecknade fastigheter 

49 § När någon av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas på 
auktion, har den som har fordran med panträtt på grund av den gemen
samma inteckningen rätt att indraga annan av de intecknade fastigheterna i 
försäljningen. om den svarar för det intecknade beloppet eller del av detta 
före den fastighet som skall säljas. Skall denna säljas för panträttshavarens 

Lagförslaget 47 



Prop. 1980/81: 8 

fordran eller för fordran som har lika eller bättre rätt, får han även indraga 
fastighet som svarar för inteckningen först efter den fastighet som skall 
säljas. 

Yrkande om indragning skall framställas hos kronofogdemyndigheten 
senast vid bevakningssammanträdet. Fastighetens ägare skall beredas· 
tillfälle att yttra sig över yrkandet. Bevakningssammanträde och auktion 
skall inställas och nya tider sättas ut. om det behövs för att yrkandet skall 
hinna prövas. 

Bifalls yrkandet. anses den indragna fastigheten utmätt när beslutet 
meddelas. Den får ej säljas innan beslutet har vunnit laga kraft. 

50 § Om en av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas på 
auktion. skall fordran med panträtt på grund av den gemensamma inteck
ningen upptagas i sakägarförteckningen med det belopp för vilket fastig
heten svarar i förhållande till de andra fastigheterna. Beloppet skall betalas 
kontant. om ej annat avtalas mellan köparen och den som enligt sakägar
förteckningen är betalningsberättigad. 

51 § Om samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning 
skall säljas på auktion och förhållande som anges i 52 § andra stycket ej 
föreligger, upprättas gemensam sakägarförteckning för fastigheterna. 
Rättighet i någon av fastigheterna skall härvid anses upplåten i dem alla. 
Vid auktionen ropas fastigheterna ut gemensamt. 

52 § Skall flera av gemensamt intecknade fastigheter men ej alla säljas på 
auktion. gäller 53-55 §§. 

När samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning skall 
säljas. gäller likaledes 53-55 §§, om 

1. fastigheterna har olika ägare. 
2. någon av fastigheterna med stöd av 49 § har indragits i försäljningen. 
3. någon av fastigheterna endast i andra hand svarar för gemensam 

inteckning, 
4. någon av fastigheterna besväras av särskild inteckning, 
5. någon fastighets ansvar för gemensam inteckning ej avser inteck

ningens hela belopp, 
6. det yrkas av innehavare av sådan rättighet i någon av fastigheterna 

som ej skall bestå oavsett om fastigheten säljs, eller 
7. det i annat fall yrkas av ägare c~ller borgenär vars rätt kan bero därav. 
Yrkande som avses i andra stycket 6 eller 7 skall framställas senast vid 

bevakningssammanträdet. 

53 § Särskild sakägarförteckning skall upprättas för varje fastighet som 
skall säljas. Förteckningen upprättas som om försäljningen hade begärts 
på grund av den bästa gemensamma inteckningen, om ej exekutionsford
ringen har bättre rätt. Fordran med panträtt på grund av gemensam inteck
ning upptas för varje fastighet med det belopp för vilket fastigheten 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 har indragits i försäljningen enligt 49 §,skall vid beräkning 
av tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken anses som om fastigheten hade 
utmätts samtidigt med den ursprungligen utmätta fastigheten. 
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54 § Vid auktionen skall fastigheterna ropas ut var för sig. Därefter skall 
de ropas ut gemensamt, om de har samma ägare. Efterföljande gemensamt 
utrop skall även eljest äga rum, om full betalning ej har uppnåtts för 
fordran för vilken samtliga fastigheter svarar eller fastigheternas ägare är 
ense om att de skall ropas ut gemensamt. 

Uppnås vid gemensamt utrop högre bud än summan av buden vid de 
särskilda utropen, skall budet vid det gemensamma utropet ha företräde. 
Den köpeskilling som har bjudits vid det gemensamma utropet skall 
fördelas på fastigheterna efter de värden som har åsatts dem i målet. 
Fastighets andel i den gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad 
som har bjudits för den fastigheten vid särskilt utrop. Har någon av fastig
heterna ropats ut med tillbehör som ej ingick i det värde efter vilket dess 
andel i köpeskillingen skall beräknas eller ropats ut utan tillbehör som om
fattades av nämnda värde, skall den fastighetens värde vid tillämpningen 
av det sagda jämkas efter vad som påkallas av nämnda förhållande. 
Uppgår i fråga om någon av fastigheterna dess andel i köpeskillingen och 
andra tillgängliga medel ej till skyddsbeloppet och skall därför frågan om 
den fastighetens försäljning förfalla, skall de övriga fastigheterna ropas ut 
gemensamt. 

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

Har fastighet indragits i försäljningen med stöd av 49 §. skall den 
ursprungligen utmätta fastigheten ropas ut först. Om därvid ej uppnås bud 
som förslår till betalning av någon del av exekutionsfordringen, får fastig
heten ej säljas. Blir den ej såld, skall ej heller den indragna fastigheten 
säljas. 

Fastighet som endast i andra hand svarar för fordran med panträtt på 
grund av gemensam inteckning får ej säljas för den fordringen innan det 
har visat 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 ägare 
eller annan sakägare betalar den brist för vilken fastigheten skall svara 
eller ställer säkerhet för beloppet. Gemensamt utrop av fastigheterna 
behöver ej ske annat än om särskilda skäl föreligger. 

55 § Om rättighet har förbehållits vid särskilt utrop, skall förbehållet 
gälla även vid efterföljande gemensamt utrop. Har rättigheten ej för
behållits vid det särskilda utropet, tillämpas 39 § även vid det gemen
samma utropet. 

Vid tillämpning av 40 § skall prövningen huruvida avsevärt högre köpe
skilling kan uppnås avse den sammanlagda köpeskillingen för samtliga 
fastigheter som har ropats in vid auktionen. 

Handpenning skall lämnas efter varje inrop, även om inropad fastighet 
skall ropas ut på nytt. Om inropet ej skall bestå, återlämnas handpen
ningen. 

Fordran som på grund av gemensam inteckning är förenad med panträtt 
i såld fastighet betalas kontant, om ej köparen och den som enligt sakägar
förteckningen är betalningsberättigad avtalar annat. 

Fortsatt inteckningsansvar 

56 § Sådant förordnande av kronofogdemyndigheten om fortsatt inteck
ningsansvar som avses i 6 kap. 12 §jordabalken får meddelas på begäran 
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av köparen. 
Har fastighet sålts i fall som avses i 6 kap. 12 §andra stycket andra eller 

tredje meningen jordabalken, får förordnande om fortsatt intecknings
ansvar meddelas beträffande gemensam inteckning som besvärar fastig
heten endast om fastigheten i förhållande till de andra gemensamt inteck
nade fastigheterna svarar för hela inteckningen och den fordran som är 
förenad med panträtt på grund av inteckningen har blivit täckt. Om medel 
som har influtit genom särskild försäljning av tillbehör utfaller på pant
brevets belopp, får förordnande 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 kronofogdemyndigheten. 

Försäljning under hand 

57 § Utmätt fastighet får säljas under hand, om försäljning i sådan 
ordning finnes mera ändamålsenlig än försäljning på auktion och det är 
tillförlitligt utrett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten. 

Innan fastigheten bjuds ut till försäljning under hand skall ägaren och 
sökanden beredas tillfälle att yttra sig. 

58 § Vid försäljning under hand skall köparen åläggas att svara för alla 
fordringar som på grund av panträtt, utmätning eller eljest är förenade 
med förmånsrätt i fastigheten och för förrättningskostnaderna, i den män 
ej borgenär kan erhålla betalning ur andra tillgängliga medel eller avstår 
frän förmånsrätt i fastigheten eller sökanden medger att försäljning får ske 
utan att förrättningskostnaderna blir täckta. Rätt på grund av ägarhypotek 
anses ej som fordran. 

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

Före försäljningen upplåten rättighet som grundas på skriftlig handling 
skall förbehållas. I fråga om sådan rättighet gäller vad som sägs i 47 §. 

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som föreskrivs i 35 § i fråga 
om inrop på auktion. Återstoden av den kontanta köpeskillingen skall 
betalas senast fyra veckor efter det att köpehandling har upprättats. 
Försummas det, är köpet ogiltigt.. · 

Blir köpet ogiltigt, gäller bestämmelserna i 43 § om handpenning. Vad 
som sägs om auktion i 43 § första stycket gäller även försäljning under 
hand. 

I övrigt bestämmer kronofogdemyndigheten köpevillkoren. 

59 § Försäljningen sker genom upprättande av köpehandling som under
skrivs av kronofogdemyndigheten och köparen. 

Försäljningsvillkoren skall godkännas av ägaren. Har försäljningen 
föregåtts av auktion utan att därvid godtagbart inrop har skett. behövs 
dock ej godkännande, om försäljningen sker på gynnsammare villkor. 

Om ägaren ej har godkänt försäljningsvillkoren. skall han genast under
rättas om försäljningen. 
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60 § Har köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 § fjärde 
stycket och har försäljningen vunnit laga kraft, utfärdar kronofogdemyn
digheten köpebrev. 

Bestämmelserna i 48 § gäller också i fråga om försäljning under hand. 

61 § Säljs ej egendomen under hand, skall den bjudas ut till försäljning 
på auktion, om ej sökanden avstår därifrån. 

Försäljning av villkorlig rätt till fastighet eller av andel i fastighet m.m. 

62 § Bestämmelserna i 3-61 §§ gäller i tillämpliga delar även när 
utmätning av fast egendom har skett medan gäldenärens rätt är villkorlig 
och när utmätning av fast egendom ej har avsett hel fastighet, om ej annat 
följer av 63-68 §§. 

63 § Har, i fall då överlåtelse av fastighet är beroende av villkor, fastig
heten blivit utmätt för fordran hos överlåtaren, får försäljning ej ske förrän 
det visar sig om villkoret uppfylls. 

Vad som sägs i första stycket gäller också om del av fastighet genom 
överlåtelse har kommit i särskild ägares hand och fastigheten har blivit 
utmätt för fordran hos överlåtaren innan fastighetsbildning som enligt lag 
utgör villkor för överlåtelsens giltighet har kommit till stånd. Skulle det 
medföra betydande tidsutdräkt att avvakta huruvida fastighetsbildningen 
kommer till stånd, får dock fastigheten säljas med förbehåll för den rätt 
som tillkommer förvärvaren. Försäljningen omfattar då även gäldenärens 
rätt mot förvärvaren. Köparen svarar för gäldenärens skyldigheter mot 
förvärvaren. 

64 § Har, i fall då förvärv av fastighet eller del av fastighet är beroende 
av villkor. egendomen blivit utmätt för fordran hos förvärvaren, skall 
kronofogdemyndigheten bjuda ut gäldenärens rätt till egendomen till 
försäljning i den ordning som gäHer för exekutiv försäljning av utmätt 
rättighet. Kommer försäljning till stånd, svarar köparen för gäldenärens 
skyldigheter mot sin fångesman. Ansökan om inteckning, som har gjorts 
samma dag som utmätningen eller senare, förfaller genom försäljningen, 
om ej kronofogdemyndigheten på begäran av köparen förordnar annat. 

Kan det utan betydande tidsutdräkt avvaktas om det för förvärvet 
gällande villkoret uppfylls. kan anstånd med försäljningen medges tills det 
visar sig om så blir fallet. Uppfylls villkoret. sker försäljning i den ordning 
som i allmänhet gäller för exekutiv försäljning av fast egendom. 

När försäljning som har skett enligt första stycket har vunnit laga kraft 
och köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet. utfärdar krono
fogdemyndigheten köpehandling. 

65 § Bestämmelserna i 63 och 64 §§gäller ej. om den fordran för vilken 
utmätning har skett var förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten. 

66 § Om villkoret uppfylls i fall som avses i 63 § eller om förvärvet går 
åter i fall som avses i 64 § andra stycket, skall kronofogdemyndigheten 
driva in eller bjuda ut till försäljning vad som därefter tillkommer gälde
nären och omfattas av utmätningen. Härvid tillämpas den ordning som 
enligt 8 och 9 kap. gäller i fråga om utmätt fordran eller rättighet. 
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67 § Har endast andel i fastighet blivit utmätt men skall enligt 8 kap. 8 § 
hela fastigheten säljas på auktion, skall av sakägarförteckningen framgå 
vilka fordringar och rättigheter som belastar varje särskild andel. Skydds
beloppet skall bestämmas så att fordringar, som gäller i den först utmätta 
andelen enbart eller i nämnda andel jämte annan andel och som har bättre 
rätt än exekutionsfordringen, samt förrättningskostnadema blir fullt 
täckta. 

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

68 § När andel i fastighet har sålts enligt 8 kap. 9 § andra stycket och 
försäljningen har vunnit laga kraft samt köparen har fullgjort sin betal
ningsskyldighet, utfärdar kronofogdemyndigheten köpebrev. 

Särskild bestämmelse beträffand•e allmänna mål 

69 § Bestämmelserna i 11 § gäller ej i allmänt mål. 

13 kap. Redovisning av inftut:na medel 

Allmänna bestämmelser om redovisning 

1 § Medel som har influtit till kronofogdemyndigheten i mål om 
utmätning skall redovisas så snart som möjligt. Är influtet belopp ringa 
och kan det antagas att ytterligare medel kommer att inflyta i målet, får det 
avvaktas. 

2 § Vad som sägs i detta kapit.el om influtna medel gäller även ränta som 
utgår på medlen till och med den i 6 § angivna fördelningsdagen. Ränta på 
belopp som innestår därefter tillkommer den som är berättigad till 
beloppet. 

3 § När köpare har ställt säkerhet för handpenning och köpeskillingen ej 
betalas inom föreskriven tid, skall kronofogdemyndigheten taga säker
heten i anspråk, om det behövs för betalning av vad köparen har att svara 
för. Motsvarande gäller, när annan sakägare enligt 12 kap. 39 eller 54 § har 
ställt säkerhet för belopp som skall redovisas. 

Fördelning 

4 § För fördelning av influtna medel skall kronofogdemyndigheten hålla 
fördelningssammanträde, när det är föreskrivet i balken eller när det i 
annat fall är oklart hur medlen skall fördelas. 

Sammanträde som ej har blivit utsatt i samband med kungörande av 
auktion skall kungöras särskilt. om det är behövligt med hänsyn till 
okända sakägare eller av annat skäl. Kungörande skall ske i god tid och på 
lämpligt sätt. Sökanden, gäldenären och andra kända sakägare skall kallas 
till sammanträdet. 

5 § Vid fördelningssammanträde skall kronofogdemyndigheten redogöra 
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för vad som skall fördelas och för de fordringar som har anmälts eller skall 
beaktas utan anmälan. 

6 § Fordran som skall beaktas cpptas med det belopp till vilket den 
uppgår på fördelningsdagen. Som fördelningsdag anses härvid den dag till 
vilken fördelningssammanträde är utsatt. även om hinder möter att då 
verkställa fördelningen. När sammanträde ej hålls. anses den dag då 
kronofogdemyndighetens beslut meddelas som fördelningsdag. 

Begär borgenär betalning för fordran som ej har anmälts i tid. skall 
utdelning utgå av överskott. om sådant uppkommer. 

7 § Är fordran eller därmed förenad förmånsrätt beroende av villkor 
eller tvistig eller är förmånsrätt beroende av att sökt inteckning beviljas. 
skall kronofogdemyndigheten avsätta vad som belöper på fordringen i 
avvaktan på att villkoret uppfylls eller förfaller eller att tvisten eller frågan 
om inteckning blir slutligt avgjord. Avsättning skall dock ej ske i fall då 
tvist skall prövas enligt tredje stycket. 

Borgenär vars fordran eller förmånsrätt är tvistig skall. om det ej av 
särskilda skäl är obehövligt. föreläggas att inom en månad från det att före
läggandet delgavs honom väcka talan om rätten till medlen mot sakägare 
som medlen skall tillkomma om borgenärens anspråk faller bort. Efter
kommer borgenären ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt till medlen, 
om ej motparten inom den angivna tiden har väckt talan mot borgenären. 

Kan fördelningen ej utan betydande olägenhet för parterna avslutas 
utan att tvisten har blivit avgjord. skall kronofogdemyndigheten själv 
pröva tvisten. om det är ändamålsenligt. Därvid gäller vad som sägs i 2 
kap. 22 och 23 §§. 

Vad som belöper på fordran som är förenad med förmånsrätt på grund 
av betalningssäkring skall avsättas i avvaktan på att fordringen fastställs 
och förutsättningar för indrivning inträder eller att beslutet om betalnings
säkring hävs. 

8 § När medel avsätts enligt 7 §, skall kronofogdemyndigheten ange hur 
det skall förfaras med dem om fordringen faller bort helt eller delvis. 

9 § Om alla berörda sakägare är ense om hur medlen skall fördelas. skall 
fördelningen ske i enlighet därmed. 

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat skepp, registrerat luftfartyg 
m.m. och fast egendom 

10 § När registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar 
till luftfartyg eller fastighet har sålts på auktion, skall behållen avkastning 
av egendomen, ersättning som har influtit med anledning av misslyckat 
försök att sälja egendomen och tillskott som någon har betalat för att 
bevara sin rätt vid försäljningen fördelas tillsammans med köpeskillingen 
för egendomen. Medel som har influtit genom särskild försäljning av 
tillbehör till fastighet skall fördelas samtidigt som köpeskillingen för 
fastigheten. 

Fördelningen skall ske i enlighet med sakägarförteckningen, om det ej 
framgår att fordran understiger vad som anges i förteckningen. Angående 
begränsning av inteckningshavares rätt vid försäljning av intecknade 

Lagförslaget 53 



Prop. 1980/81: 8 

reservdelar till luftfartyg finns föreskrift i 11 kap. 3 § tredje stycket. 
Utdelning för fordran som ej har tagits upp i förteckningen utgår endast 

av överskott. om sådant uppkommer. 

11 § Bestämmelserna i 10 § första stycket gäller också när fastighet har 
sålts under hand. Medlen skall fördelas i första hand enligt köpevillkoren 
och i övrigt enligt de grunder som gäller för upprättande av sakägarrör
teckning. 

12 § Avbryts förfarandet i fråga om egendom som avses i 10 § utan att 
egendomen har blivit såld. skall influtna medel fördelas enligt vad som 
sägs där. om sakägarförteckning har upprättats. och i annat fall enligt de 
grunder som gäller för upprättande av sådan förteckning. Annan borgenär 
än sökanden har dock ej rätt att få betalning ur medlen för annat än ränta 
och kostnader, om hans fordran är förenad med panträtt på grund av 
inteckning. 

När tillbehör till fastighet har sålts för sig, skall borgenär, som ej har 
avstått från betalning, få utdelning med tillämpning av 12 kap. 16 §. även 
om fastigheten ej säljs. 

Avräkning 

13 § Medel som tillkommer borgenär skall avräknas på ränta och annan 
biförpliktelse före fordrans kapitalbelopp, om ej borgenären har yrkat 
annat före fördelningen eller, om fördelning ej äger rum. före utbetal
ningen. 

Om ordningen mellan fordrans kapitalbelopp och biförpliktelser när 
registrerat skepp. registrerat luftfartyg. intecknade reservdelar till luft
fartyg eller fastighet har utmätts finns bestämmelser i 10 kap. 11 § första 
stycket. 11 kap. I §och 12 kap. 26 §första stycket. 

Utbetalning 

14 § Medel får ej betalas ut utan att säkerhet ställs, om 
I. utmätning har skett med stöd av 3 kap. 5 § 1 eller 6 § och exekutions

titeln ej har vunnit laga kraft eller utmätning har skett på grund av bevis i 
mål om betalningsföreläggande att utmätning får äga rum och gäldenären 
har sökt återvinning, 

2. utmätning har skett hos dödsbo för fordran som ej var förenad med 
särskild förmånsrätt i egendomen och den tid som anges i 8 kap. 6 §första 
stycket ej har gått till ända. 

3. rätten till medlen är beroende av besvär som har anförts över utmät
ningen eller den utmätta egendomens försäljning eller av talan som avses i 
4 kap. 20-22 eller 26 §. 

4. fördelning som har skett vid fördelningssammanträde ej har vunnit 
laga kraft. 

5. i annat fall tvist räder om vem som är betalningsberättigad. 

15 § Har medel avsatts enligt 7 § första stycket på grund av tvist och har 
tvisten prövats av domstol. får den vinnande parten mot säkerhet lyfta 
medlen utan hinder av att avgörandet ej har vunnit laga kraft. I annat fall 
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får medel som har avsatts enligt 7 §första stycket. om skäl fureligger. mot 
säkerhet betalas ut till den borgenär för vilken de har avsatts eller. om 
denne ej vill lyfta medlen. till den som i andra hand är berättigad till dem. 

16 § Besvär över verkställd fördelning hindrar ej att belopp som ej berörs 
av besvären betalas ut. 

17 § När medel betalas ut. skall iakttagas vad som i allmänhet gäller om 
skyldighet för borgenär att förete eller återställa fordringsbevis eller 
säkerhet som har lämnats för fordran. 

Pantbrev i skepp eller fastighet. vilket utgör säkerhet för fordran på 
vilken betalning har utfallit. skall företes även om borgenären ej är 
skyldig att återställa pantbrevet. om ej kronofogdemyndigheten finner skäl 
att medge undantag. Detsamma gäller skuldebrev som är intecknat i annan 
egendom. när skyldighet att förete eller återställa skuldebrevet ej följer 
redan av första stycket. 

När köparen åberopar att den som enligt sakägarförteckning är be
rättigad till betalning har medgivit honom avräkning på köpeskillingen. 
gäller vid kronofogdemyndighetens prövning av överenskommelsen vad 
som föreskrivs i första och andra styckena. 

18 § Om borgenär för vilken utdelning har beräknats ej inom ett år från 
det att fördelningen har vunnit laga kraft företer fordringsbevis eller i 
övrigt fullgör vad som krävs enligt 17 §för att han skall få lyfta medlen. får 
dessa mot säkerhet betalas ut till den som i andra hand är berättigad till 
dem. om ej särskilda skäl föreligger. 

19 § Om alla berörda sakägare medger att belopp betalas ut utan 
säkerhet när sådan annars krävs. skall det ske. 

20 § Ändras beslut om fördelning eller utbetalning, skall krono
fogdemyndigheten på begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka. 
Härvid får ställd säkerhet tagas i anspråk. Motsvarande gäller. om medel 
som någon har fätt lyfta enligt 14 eller 15 §skall tillkomma annan sakägare 
eller om borgenär har fått lyfta medel enligt 18 § och den som har bättre 
rätt till medlen anmäler sig och fullgör vad som krävs för betalning till 
honom. 

Särskilda bestämmelser beträffande allmänna mål 

21 § Bestämmelserna i I. 13, 14 och 20 §§gäller ej i fråga om sökanden i 
allmänt mål. I sådant mål gäller ej heller 4-6 §§. 7 § första-tredje 
styckena, 8 och 9 §§annat än om fördelning skall ske med enskild borgenär 
eller om det är särskilt föreskrivet att fördelningssammanträde skall hållas. 
Bestämmelsen i 7 § tredje stycket får ej tillämpas i allmänt mål, om 
sökandens fordran berörs av tvisten. 

14 kap. Verkan av exekutiv försäljning m.m. 

1 § Exekutiv försäljning ger köparen samma rätt till den sålda egen-
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domen som frivillig försäljning, om ej annat följer av vad som sägs i detta 
kapitel. 

2 § När utmätning av viss egendom ger företräde framför överlåtelse av 
egendomen, gäller det till förmän även för den som förvärvar egendomen 
vid exekutiv försäljning. Detsamma gäller, när tredje man efter före
läggande enligt 4 kap. 20 § eller 26 §jämförd med 20 § har förlorat sin rätt 
mot sökanden. 

3 § Har exekutiv försäljning av registrerat skepp vunnit laga kraft och 
köpeskillingen erlagts skall, om gäldenären ej var rätt ägare, köparens för
värv dock gälla, såvida gäldenärens åtkomst var inskriven när försälj
ningen ägde rum. 

När exekutiv försäljning av fast egendom har vunnit laga kraft och köpe
skillingen har erlagts, har den som åberopar annat förvärv av egendomen 
från gäldenären eller någon hans företrädare förlorat sin rätt mot köparen. 
Även den som åberopar att gäldenärens eller någon hans företrädares åt
komst var ogiltig eller av annat skäl ej gällde mot rätte ägaren har förlorat 
sin rätt mot köparen, om lagfart var beviljad för gäldenären när den exeku
tiva försäljningen ägde rum. 

4 § Om exekutivt såld egendom frångår köparen därför att gäldenären ej 
var rätt ägare, är gäldenären skyldig att ersätta köparen dennes skada med 
sammanlagda beloppet av vad som har gått till betalning av fordran mot 
gäldenären och har betalats ut till denne. Har gäldenären uppsåtligen eller 
av vårdslöshet vållat köparens skada, är han skyldig att ersätta skadan 
utan sådan begränsning. 

Borgenär. som ej var i god tro när han mottog betalning, är skyldig att 
solidariskt med gäldenären ersätta köparen dennes skada med det belopp 
som han har erhållit i betalning. Har borgenären uppsåtligen eller av vårds
löshet vållat köparens skada, är han skyldig att ersätta skadan utan sådan 
begränsning. 

5 § När exekutiv försäljning medför att tredje man förlorar sin ägande
rätt till den sålda egendomen. gäller i fråga om tredje mans rätt till ersätt
ning för liden skada vad som sägs i 4 § om köpares rätt till ersättning av 
gäldenären och borgenär. Motsvarande gäller. när indrivning av utmätt 
fordran medför att tredje man förlorar sin rätt till fordringen. 

6 § Har tredje man enligt 3 § första stycket förlorat sin rätt till här i riket 
registrerat skepp, är han berättigad till ersättning av staten enligt samma 
bestämmelser som gäller när sådan ersättning skall utgå med anledning av 
att ägarens rätt har gått förlorad genom frivillig försäljning. Motsvarande 
gäller, när tredje man enligt 3 § andra stycket andra meningen har förlorat 
sin rätt till fast egendom. 

Har staten utgivit ersättning enligt första stycket, inträder staten i tredje 
mannens rätt enligt 5 §. 
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15 kap. Införsel 

Allmänna bestämmelser 

1 § Införsel får äga rum för 
1. underhållsbidrag enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken, 
2. bidrag som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra 

stycket bamavårdslagen ( 1960:97) eller till hjälptagares försörjning enligt 
40 § lagen (l 956:2) om socialhjälp, 

3. skatter och allmänna avgifter i fall som särskilt föreskrivs samt böter 
och viten. 

2 § Genom införsel får tagas i anspråk 
l. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, 

provision eller annan gottgörelse, 
2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning 

är jämförlig med en arbetstagares, 
3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt eller 

konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av 
rörelse, 

4. belopp som utgår som pension eller livränta, 
5. sjukpenning eller annan dagersättning. som utgår på grund av sjuk

dom eller olycksfall eller av annan sådan anledning. 
För vissa fall när skälig lön ej utgår för gäldenärens arbete gäller enligt 

19 § särskilda bestämmelser. 

3 § Införsel får ej äga rum när gäldenären är dödsbo eller annan juridisk 
person. 

4 § Vad som föreskrivs om införsel i lön gäller även införsel i annan 
förmån, om ej annat anges. Bestämmelser om arbetsgivare gäller därvid 
den som utger förmånen. 

Särskilda förutsättningar för införsel 

5 § Införsel för underhållsbidrag får ej ske utan att bidragsbelopp som får 
tagas ut enligt andra stycket utestår obetalt eller att gäldenären vid två 
eller flera tillfällen under de två senaste åren före införselbeslutet har 
underlåtit att betala i rätt tid och det finns anledning antaga att detta skall 
upprepas. 

Genom införsel får tagas ut endast bidragsbelopp som har förfallit till 
betalning tidigast två år före början av den kalendermånad under vilken 
verkställigheten skall ske. 

Genom införsel får ej tagas ut annat bidragsbelopp än sådant som är 
förfallet när verkställighet skall ske eller som förfaller näst därefter. 

I fråga om införsel i sjukpenning eller annan dagersättning som avses i 2 
§ första stycket 5 skall vid tillämpning av andra och tredje styckena i denna 
paragraf inne hållandet anses ske varje dag för vilken ersättning utgår. 

6 § Införsel för kommuns fordran på bidrag får ej avse annat bidrag än 
sådant som belöper på tid efter det att beloppet har fastställts eller. när 
fastställelsen har skett på ansökan. efter det att ansökningen gjordes. 
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Vid införsel för kommuns fordran på bidrag tillämpas bestämmelserna i 
5 §. 

Förfarandet 

7 § Införsel söks hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt gäldenären 
har sitt hemvist. Har gäldenären ej hemvist här i riket, görs ansökningen 
där arbetsgivaren finns. 

8 § Innan beslut om införsel meddelas skall gäldenären beredas tillfälle 
att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt. Gäldenären 
behöver dock ej höras när han byter anställning och beslut skall meddelas 
om införsel hos den nye arbetsgivaren, om ej särskilda skäl föreligger. 

9 § Kronofogdemyndigheten bestämmer dels hur mycket som högst får 
innehållas vid varje avlöningstillfälle (införselbeloppet), dels ett belopp 
som skall förbehållas gäldenären för eget underhåll och familjens behov 
samt till fullgörande av betalningsskyldighet till annan som vid införsel har 
lika rätt som sökanden eller bättre rätt än denne (förbehållsbeloppet). 

Förbehållsbeloppet bestäms med ledning av bestämmelserna om 
existensminimum i 50 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och 
anvisningarna till nämnda paragraf. 

Är fråga om införsel i sjukpenning eller annan dagersättning som avses i 
2 § första stycket 5, bestäms införselbeloppet och förbehållsbeloppet per 
dag. 

10 § Vid införsel för engångsbelopp i fall som avses i I § I eller 2 skall 
kronofogdemyndigheten vid behov fördela beloppet på skilda poster efter 
vad som är skäligt med hänsyn till den tid för vilken beloppet är avsett och 
övriga omständigheter. De särskilda posterna anses vid tillämpning av 
införseln förfallna enligt vad som sålun(la har bestämts. 

11 § Om särskilda skäl föreligger. får kronofogdemyndigheten ålägga 
arbetsgivaren att anpassa sättet för lönens utbetalande så att införsel kan 
verkställas i därför lämpad ordning. 

12 § Beslut om införsel skall ändras. om anledning föreligger. Innan 
ändring beslutas skall den part som ändringen går emot beredas tillfälle att 
yttra sig. om ej det är uppenbart obehövligt eller beslutet ej kan upp
skjutas. 

Beslut om införsel för bidrag som avses i I § 1 eller 2 skall hävas, om 
gäldenären betalar förfallna bidrag och det finns anledning antaga att 
bidragsskyldigheten skall fullgöras för framtiden. 

13 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta arbetsgivaren angående 
beslut om införsel och i fråga som avses i 11 eller 12 §. 

Företrädesordning 

14 § Införsel för underhållsbidrag har företräde framför skatteavdrag. 
Vid annan införsel har skatteavdraget företräde. 
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15 § Är fråga om införsel för fordringar som är upptagna under skilda 
punkter i l §,har de inbördes företräde efter nummerordningen. 

Vid samtidig införsel för två eller flera underhållsberättigade fördelas 
innehållet belopp efter de löpande bidragens storlek. Om mera har inne
hållits än som svarar mot de löpande bidragen, har bidrag som har stått ute 
längre företräde vid fördelningen av det överskjutande beloppet. 

Delbetalning, som inflyter på viss underhållsberä,tigads fordran, 
avräknas i första hand på det belopp som har stått ute längst och alltjämt 
kan tagas ut genom införsel. 

Av fordringar som avses i I § 2 har vad som har stått ute längst före
träde. 

16 § Bor gäldenären varaktigt tillsammans med sin make och överstiger 
underhållsbidrag till maken eller till makarnas barn vad som skäligen bör 
tillkomma den underhållsberättigade, får bidraget vid tillämpning av 15 § 
jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken införsel äger rum sam
tidigt. Föreligger särskilda skäl, får sådan jämkning ske även av annat 
underhållsbidrag, om detta uppenbart överstiger vad som skäligen behövs 
för den underhållsberättigades försörjning. 

Bestämmelserna i första stycket gäller också när skatteavdrag eller 
utmätning ej kan äga rum till följd av införsel för underhållsbidrag som 
avses där. 

Har gäldenären rätt till avdrag på underhållsbidrag enligt 7 kap. 4 § 
föräldrabalken, får belopp som på grund härav tillgodoräknas honom ej 
tagas i anspråk genom införsel för fordran, som tillkommer annan än den 
underhållsberättigade eller någon som har inträtt i dennes rätt. 

17 § Införsel går före utmätning. 
Har införsel för viss fordran beviljats i vederlag som avses i 2 § första 

stycket 3 eller i pension eller livränta och blir därefter rättigheten som 
sådan utmätt för annan fordran, har införselfordringen företräde till betal
ning ur vad som inflyter till följd av utmätningen. I fråga om fordran som 
avses i 1 § 1 eller 2 gäller det nu sagda bidragsbelopp som har förfallit till 
betalning när beslut om utmätning meddelas eller förfaller näst därefter. 

Belopp som har innehållits genom införsel får ej utmätas för annan 
fordran hos gäldenären. 

18 § Införsel får äga rum utan hinder av att gäldenären är i konkurs, i den 
mån ej lön eller annat som införseln gäller skall ingå i konkursboet enligt 27 
§konkurslagen (1921:225). 

Arbetsgivares skyldigheter 

19 § Bestämmelserna i 7 kap. 16-18 §§ har motsvarande tillämpning i 
mål om införsel. 

Verkan av införsel 

20 § När införsel har beviljats, får gäldenären ej förfoga över sin rätt 
genom överlåtelse eller på annat sätt så att verkställigheten hindras eller 
försvåras, om ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden 
medger det av särskilda skäl. 
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21 § Har medel inne hållits för fordran som avses i I § 2 eller 3, är gälde
nären ej längre betalningsskyldig för den del av fordringen som motsvaras 
av innehållet belopp, även om det ej kan tagas ut hos arbetsgivaren. 
Detsamma gäller när medel har innehållits för fordran som avses i I § I, om 
fordringen tillkommer allmän försäkringskassa enligt 15 §lagen (1964:143) 
om bidragsförskott. 

Redovisning och fördelning 

22 § Medel som har influtit genom införsel för fordran som avses i 1 § 1 
eller 2 skall redovisas skyndsamt. dock ej förrän det bidrag som medlen 
avser är förfallet. 

Har införsel för fordran som avses i I § I ägt rum på grund av dom eller 
beslut som ej äger laga kraft eller fär verkställas som lagakraftägande dom, 
får medlen ej betalas ut utan att säkerhet ställs. 

23 § Tvist om fördelningen av influtna medel hindrar ej att utbetalning 
sker i enlighet med kronofogdemyndighetens beslut, om ej särskilda skäl 
föreligger. 

24 § Ändras beslut om fördelning eller utbetalning, skall kronofogde
myndigheten på begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka. 

Straflbestämmelse 

25 § Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att 
inom föreskriven tid tillställa kronofogdemyndigheten belopp som skulle 
ha innehållits enligt beslut om införsel, döms till böter. 

16 kap. Annan verkställighet 

Avhysning 

1 § Verkställighet av förplikteJs,e för tidigare ägare eller nyttjanderätts
havare att flytta från fast egendom, bostadslägenhet eller annat utrymme i 
byggnad (avhysning) söks hos de:n kronofogdemyndighet i vars distrikt 
svaranden har sitt hemvist. Avhysning får även sökas hos kronofogde
myndigheten i det distrikt där verkställigheten skall ske. 

2 § Innan avhysning sker skall svaranden beredas tillfälle att yttra sig. Är 
han bosatt utomlands, får detta ske genom att underrättelse om den sökta 
åtgärden sänds till honom med posten under hans utländska adress. 

Saknar svaranden känt hemvist och har det ej kunnat klarläggas var han 
uppehåller sig, får avhysning ske utan hinder av att han ej har beretts 
tillfälle att yttra sig. 

3 § Avhysning skall genomföras så att skälig hänsyn tas till såväl 
sökandens intresse som svarandens situation. 
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Om möjligt skall avhysning ske inom fyra veckor från det att behövliga 
handlingar kom in till kronofogdemyndigheten. 

Avhysning får ske tidigast en vecka från det att svaranden bereddes 
tillfälle att yttra sig eller. om svaranden är bosatt utomlands. två veckor 
från det att underrättelse sändes till honom. 

4 § Om det behövs av hänsyn till svaranden får kronofogdemyndigheten 
medge anstånd med avhysningen under högst två veckor från utgången av 
den tid som anges i 3 § andra stycket. Föreligger synnerliga skäl får 
anståndet utsträckas till högst fyra veckor. om skälig ersättning betalas för 
hela den anståndstid som har medgivits av myndigheten. 

Har på grund av 3 § tredje stycket hinder mött att genomföra av
hysningen inom den tid som anges i 3 § andra stycket, skall anståndstiden 
räknas från den dag då förrättningen tidigast hade kunnat äga rum. 

5 § Lämnar sökanden anstånd med avhysningen och varar anståndet 
över sex månader från dagen för ansökningen. skall denna förklaras för
fallen, om ej särskilda skäl föranleder att ytterligare anstånd godtas. 

6 § Kronofogdemyndigheten skall vid behov ombesörja transport av 
egendom som skall bortföras, hyra utrymme för förvaring av egendomen 
och vidtaga andra liknande åtgärder som föranleds av avhysningen. 

Innan åtgärd enligt första stycket vidtas, skall parterna underrättas, om 
det kan ha betydelse för dem. 

7 § Skall avhysning ske från annat än bostad och underlåter svaranden 
att ta hand om egendomen och kan ej heller lämpligt förvaringsutrymme 
anskaffas, får kronofogdemyndigheten förordna att egendomen skall 
säljas. Kan egendomen antagas sakna försäljningsvärde. får i stället 
förordnas att den skall förstöras. Egendom som tillhör tredje man får säljas 
eller förstöras endast om denne underlåter att själv ta hand om egen
domen. 

Innan förordnande enligt första stycket meddelas skall svaranden och, 
om egendomen tillhör tredje man. denne beredas tillfälle att yttra sig. 
Härvid tillämpas 2 §. 

Försäljning äger rum i den ordning som gäller för utmätt lös egendom i 
allmänhet. Bestämmelsen i 9 kap. 4 § första stycket gäller dock ej. 

8 § Avhysning får genomföras även mot inneboende eller annan tredje 
man som hindrar sökanden i utövningen av hans rätt. om det är uppenbart 
att tredje mannen saknar fog att motsätta sig verkställigheten. När 
anledning föreligger skall kronofogdemyndigheten om möjligt i förväg 
underrätta tredje mannen om avhysningen. 

Anstånd som sägs i 4 § får meddelas. om det behövs av hänsyn till tredje 
mannen. 

9 § Om det anses lämpligt och sökanden medger det. får kronofogde
myndigheten förelägga svaranden att själv fullgöra sin förpliktelse att 
flytta. Därvid tillämpas 2 §. 3 §första och tredje styckena samt 5 och 8 §§. 
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Verkställighet i annat fall 

10 § Verkställighet i annat fall än som avses i I §av förpliktelse som ej 
avser betalningsskyldighet samt verkställighet av beslut om kvarstad eller 
annan säkerhetsåtgärd söks hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt 
svaranden har sitt hemvist eller egendom som är i fråga finns eller där 
verkställigheten annars med fördel kan äga rum. 

11 § Innan verkställighet som ej avser kvarstad eller annan säkerhets
åtgärd sker skall svaranden underrättas. Om saken är brådskande, får 
dock kronofogdemyndigheten genast vidtaga behövlig åtgärd. Så snart 
som möjligt skall prövas om åtgärden skall bestå. 

12 § Verkställighet som ej avser kvarstad sker genom att kronofogde
myndigheten förelägger svaranden att fullgöra vad som åligger honom 
eller att iakttaga förbud eller annan föreskrift eller genom att myndigheten 
själv vidtar behövlig åtgärd. På framställning av sökanden kan kronofogde
myndigheten. om det anses lämpligt, överlämna åt sökanden att efter 
myndighetens anvisning utföra behövlig åtgärd. 

Beträffande genomförandet av verkställigheten tillämpas 6 §. 
Föreskrift i exekutionstiteln som avser verkställigheten hindrar ej att 

denna genomförs på annat sätt. om det behövs. 

Särskilda bestämmelser om kvarstad 

13 § Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad för fordran 
tillämpas vad som föreskrivs om utmätning i 4 kap. 2-7, 9 och 13-19 §§, 
22 §första och tredje styckena, 24, 25 och 33-35 §§. 5 och 6 kap. samt 12 
kap. 3-5 §§. 

Kvarstad för fordran får ej läggas på lön eller annan förmån som avses i 
7 kap. innan den har betalats ut och kan utmätas. 

14 § När egendom har belagts med kvarstad för fordran, får svaranden ej 
överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över den på annat 
sätt, om ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger det 
av särskilda skäl. 

I fråga om verkan av kvarstaden i övrigt gäller vad som föreskrivs om 
utmätning i 4 kap. 29 § andra stycket och 31 § samt 12 kap. 6-10 §§. 

Om lös egendom, som har belagts med kvarstad för fordran, hastigt 
faller i värde eller kräver alltför kostsam vård, får den på begäran av part 
säljas i den ordning som gäller för utmätt egendom. 

15 § Kvarstad för fordran hindrar ej att egendomen utmäts eller beläggs 
med kvarstad för annan fordran. Finns annan egendom att tillgå, skall 
dock denna tagas i anspråk i första hand, om ej den fordran för vilken 
utmätning eller kvarstad söks är förenad med särskild förmånsrätt i den 
kvarstadsbelagda egendomen. 

Om egendom som har belagts med kvarstad för fordran utmäts för 
annan fordran vilken ej är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen 
eller tas i anspråk genom betalningssäkring för sådan fordran, skall 
egendomen anses samtidigt utmätt för kvarstadsborgenärens fordran. 
Sådan utmätningsverkan förfaller, om den sökta utmätningen eller betal
ningssäkringen hävs. 
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16 § Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för 
bättre rätt tillämpas 6 kap. och 12 kap. 5 §. 

I fråga om verkan av sådan kvarstad gäller 14 §. Pantbrev som gäller i 
egendomen får dock ej pantsättas, om ej kronofogdemyndigheten efter 
hörande av sökanden medger det av särskilda skäl. Detsamma gäller 
skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg. 

17 kap. Kostnader 

Inledande bestämmelse 

1 § I utsökningsmål tas ut ersättning för statens kostnader för för
farandet hos kronofogdemyndigheten i den omfattning regeringen före
skriver (förrättningskostnader). Vid införsel tas dock ej ut någon ersätt
ning. 

Sökandens ansvar för förrättningskostnader 

2 § Sökanden ansvarar mot staten för förrättningskostnaderna i målet, 
om ej annat följer av 3 eller 4 § eller av särskild föreskrift. 

I fråga om kostnad för åtgärd som har begärts av annan än sökanden i 
målet skall den som har begärt åtgärden anses som sökande. När fastighet 
enligt 12 kap. 49 § har indragits i försäljning av gemensamt intecknad 
fastighet, skall dock sökanden i målet ansvara även för kostnad som 
föranleds av indragningen, om han har sämre rätt än den som har begärt 
indragning. 

3 § Sökanden ansvarar ej för förrättningskostnaderna för utmätning 
enligt 7 kap. 17 § eller 15 kap. 19 §jämförd med 7 kap. 17 § eller för hand
räckning enligt 8 kap. 18 §. 

Vid avhysning ansvarar sökanden ej för kostnad för förvaring av svaran
dens egendom eller för annan åtgärd som väsentligen avser att skydda 
svaranden mot förlust. Detsamma gäller kostnad för försäljning enligt 16 
kap. 7 §. 

4 § Kronofogdemyndigheten får helt eller delvis befria sökanden från att 
ansvara för förrättningskostnaderna, om skyldigheten skulle vara be
tungande. 

5 § Förrättningskostnader för vilka sökanden ansvarar skall förskotteras 
av honom, om kronofogdemyndigheten begär det. Staten, kommun, lands
tingskommun och kommunalförbund är dock ej skyldiga att lämna sådant 
förskott. 

Betalas ej förskott inom förelagd tid, får verkställigheten inställas. 
Kronofogdemyndigheten kan i sådant fall även häva redan vidtagen 
åtgärd. 
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Uttagande av förrättningskostnader 

6 § Kronofogdemyndigheten skall taga ut förrättningskostnader utan 
särskild begäran. 

7 § Förrättningskostnader i mål om utmätning tas ut ur köpeskillingen 
för såld egendom, behållen avkastning och andra tillgängliga medel. De får 
vid behov genast utsökas hos gäldenären. 

Förrättningskostnad för handräckning enligt 8 kap. 18 § får genast 
utsökas hos den mot vilken åtgärden har vidtagits. 

8 § Förrättningskostnader i mål om verkställighet enligt 16 kap. får 
genast utsökas hos svaranden. om ej annat följer av exekutionstiteln. 
Detta gäller dock ej verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säker
hetsåtgärd. 

Om egendom i samband med avhysning säljs enligt 16 kap. 7 §, tas 
förrättningskostnad för försäljningen ut ur köpeskillingen. 

När förrättningskostnader för avhysning tas ut hos svaranden, har 
kostnad som avses i 3 § andra stycket företräde framför annan förrätt
ningskostnad. 

9 § Förrättningskostnad för verkställighet av beslut om kvarstad eller 
annan säkerhetsåtgärd, vilken alltjämt består när verkställighet äger rum 
för det anspråk som har föranlett åtgärden, anses som förrättningskostnad 
för sistnämnda verkställighet. 

Om egendom som är belagd med kvarstad för fordran utmäts för annan 
fordran. anses förrättningskostnad för verkställighet av kvarstaden som 
förrättningskostnad i målet om utmätning. 

10 § Om lös egendom som har belagts med kvarstad säljs enligt 16 kap. 
14 § tredje stycket eller 16 § andra stycket, tas förrättningskostnad för 
försäljningen ut ur köpeskillingen. 

Har kronofogdemyndigheten med anledning av kvarstad på fast 
egendom förordnat om åtgärd som avses i 12 kap. 8 eller 9 §,tas kostnad 
för åtgärden ut ur behållen avkastning. 

11 § Vad som sägs i 7-10 §§ om uttagande av förrättningskostnad hos 
svaranden gäller ej kostnad som till följd av exekutionstitelns upphävande, 
ansökningens återkallande eller annan särskild anledning bör betalas av 
sökanden. 

Om sökanden ej har förskotterat förrättningskostnad för vilken han 
ansvarar och kostnaden ej får eller har kunnat i målet tagas ut hos svaran
den, får den genast utsökas hos sökanden. 

Kostnader i tvist vid fördelning 

12 § I fråga om kostnader i tvist vid fördelning av medel som enligt 13 
kap. 7 § tredje stycket prövas av kronofogdemyndigheten tillämpas 18 
kap. rättegångsbalken. 

Beslut, varigenom kronofogdemyndigheten har ålagt ersättningsskyldig
hct enligt första stycket. verkställs såsom dom som avses i 3 kap. 6 §. 
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Särskild bestämmelse beträffande allmänna mål 

13 § Bestämmelserna i 2-5 §§ om sökandens ansvar för förrättnings-
kostnader gäller ej i allmänt mål. 

18 kap. Besvär 

Inledande bestämmelser 

1 § Talan mot kronofogdemyndighetens beslut förs i hovrätten genom 
besvär. 

I den mån ej annat föreskrivs i detta kapitel skall bestämmelserna i rätte
gångsbalken om fullföljd av talan i hovrätten och högsta domstolen och om 
rättegången där tillämpas i utsökningsmål. 

Talan mot kronofogdemyndighetens beslut 

2 § Talan mot kronofogdemyndighetens beslut får föras av den som 
beslutet angår, om det har gått honom emot. Sökanden eller svaranden får 
klaga även över att beslut gör intrång i tredje mans rätt. 

Talan mot beslut. varigenom rättighet har förbehållits enligt 12 kap. 33 § 
andra stycket, får föras endast av den som har bestritt att sådant förbehåll 
görs. 

3 § I stället för bestämmelserna i 49 kap. rättegångsbalken tillämpas vad 
som föreskrivs i 4-6 §§ nedan. 

4 § Klagan får ej föras över att kronofogdemyndigheten har funnit sig 
behörig att upptaga en ansökan om verkställighet. 

Har kronofogdemyndigheten funnit sig obehörig att upptaga en ansökan, 
kan hovrätten efter klagan bestämma vilken kronofogdemyndighet som 
skall handlägga målet och hänvisa det till den myndigheten. Härvid 
tillämpas 2 kap. 4 § första stycket andra meningen. 

S § Talan får ej föras mot beslut, varigenom begäran om rättelse av 
utmätning enligt 4 kap. 33 eller 34 § eller av kvarstad för fordran enligt 16 
kap. 13 §har lämnats utan bifall. 

Mot beslut, varigenom rättighet ej har förbehållits enligt 12 kap. 33 § 
andra stycket. får talan ej föras. 

Talan får ej heller föras mot beslut, varigenom en förrättningsman har 
förklarats jävig. 

6 § Talan får ej föras mot beslut i fråga som avses i 2 kap. 10 eller 11 §. I 
samband med talan mot beslut, varigenom föreläggande av vite eller annan 
påföljd har tillämpats, får dock prövning av föreläggandets giltighet 
påkallas. 

Mot beslut som innefattar endast förberedelse till senare beslut och ej 
rör tredje man får talan föras endast i samband med talan mot det senare 
beslutet. Talan får dock föras särskilt på den grund att målet onödigt 
uppehålls genom beslutet. 

5 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del I 
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Klagan över sakägarförteckning får föras endast i samband med talan 
mot auktion eller talan mot beslut om fördelning av influtna medel. 

7 § Talan mot beslut om utmätning som avses i 7 kap. eller mot beslut 
om införsel får föras utan inskränkning till viss tid. 

I fråga om annan utmätning skall talan av sökanden eller svaranden 
föras inom tre veckor från det att beslutet delgavs honom. Tredje man får 
föra talan mot sådan utmätning utan inskränkning till viss tid. Talan mot 
beslut som avses i 8 kap. 9 §första stycket eller 12 kap. 49 §tredje stycket 
skall dock föras inom tre veckor från det att beslutet delgavs klaganden. 

Klagan över exekutiv försäljning skall föras inom tre veckor från försälj
ningen. Mot beslut om fördelning eller utbetalning av medel skall talan 
föras inom tre veckor från beslutet. 

Talan som avses i 6 § andra stycket andra meningen får föras utan 
inskränkning till viss tid. 

Talan mot kronofogdemyndighetens beslut i andra fall skall föras inom 
tre veckor från det att beslutet delgavs klaganden. 

8 § I besvärsinlagan skall klaganden ange det överklagade beslutet, den 
ändring som yrkas däri och grunderna för besvärstalan. 

Klaganden skall i inlagan lämna uppgift om de bevis som han vill 
åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis 
som ej har ingivits tidigare skall fogas vid inlagan i huvudskrift eller 
bestyrkt avskrift. 

Besvärsinlagan skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller 
hans ombud. 

9 § Besvärsinlagan skall inges till kronofogdemyndigheten. 
Besvär som ej har anförts i rätt tid skall avvisas av kronofogdemyn

digheten. Har besvärsinlagan kommit in till·hovrätten före besvärstidens 
utgång, skall den omständigheten att inlagan har kommit in till krono
fogdemyndigheten först därefter ·~j föranleda att besvären avvisas. 

Om den som vill anföra besvär visar laga förfall före besvärstidens 
utgång. skall kronofogdemyndigheten sätta ut ny tid. 

10 § Avvisas ej besvärstalan. skall kronofogdemyndigheten så snart som 
möjligt sända besvärsinlagan och övriga handlingar i målet till hovrätten. 

11 § Frågan huruvida besvär har anförts i rätt tid får komma under hov
rättens bedömande endast i samband med prövning av besvär över beslut, 
varigenom kronofogdemyndighet.en har avvisat besvären. 

Vissa bestämmelser om förfarandl~t i hovrätten 

12 § Hovrätten får, utan att motparten dessförinnan har beretts tillfälle 
att inkomma med förklaring, förordna att åtgärd för verkställighet ej skall 
vidtagas tills vidare eller. om synnerliga skäl föreligger. att redan vidtagen 
åtgärd skall hävas. 

Hovrätten får också omedelbart förordna att åtgärd för verkställighet 
skall genomföras och bestä till dess annat förordnas. 

13 § Den omständigheten att beslut har meddelats av en jävig förrätt-
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ningsman skall ej föranleda att beslutet hävs, om jävet uppenbarligen ej 
har inverkat på beslutet. 

14 § Vid bifall till talan mot visst beslut får även senare beslut i målet, 
som har samband med det förra beslutet och som ej hade vunnit laga kraft 
mot klaganden när besvär anfördes, hävas när det kan ske. 

15 § Bifalls talan mot beslut om fördelning av medel. gäller det till förmån 
även för den som ej själv har fört talan mot beslutet. 

16 § Hovrättens beslut i dit fullföljd fråga länder till efterrättelse enligt 
vad som sägs i 2 kap. 19 §om kronofogdemyndighetens beslut. 

I mål om utmätning eller införsel skall dock vidtagen åtgärd ej utan 
särskilt förordnande återgå innan hovrättens beslut har vunnit laga kraft. 

Talan mot hovrättens beslut 

17 § Mot beslut. varigenom hovrätten har funnit kronofogdemyn
digheten behörig att upptaga en ansökan om verkställighet eller har 
hänvisat mål till viss kronofogdemyndighet, får talan ej föras. Detsamma 
gäller hovrättens beslut med anledning av talan som avses i 6 § andra 
stycket andra meningen. 

18 § Talan mot beslut, varigenom hovrätten innan ändringsyrkandet 
prövas slutligt har meddelat förordnande som avses i 12 §eller har utlåtit 
sig angående föreläggande som avses i 2 kap. 15 §.skall föras särskilt. 

19 § Vad som sägs i 4 §andra stycket och 12, 14 och 15 §§tillämpas även 
i högsta domstolen. 

Särskilda rättsmedel 

20 § Bestämmelserna om särskilda rättsmedel i 58 och 59 kap. rätte
gångsbalken tillämpas i fråga om kronofogdemyndighetens beslut i utsök
ningsmål. 

Vad som sägs i 58 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken om återställande 
av försutten tid gäller även när föreläggande har meddelats enligt 4 kap. 20, 
21eller26 §eller 13 kap. 7 §andra stycket i denna balk. 

Användning av särskilt rättsmedel får ej utan synnerliga skäl föranleda 
att exekutiv försäljning hävs. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1978-03-16 

Närvarande: statsministern Fäll din, ordförande, och statsråden Bohman, 

Ullsten, Romanus. Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogärd, Dahlgren. 

Åsling, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark. Burenstam Linder, Wik

ström. Johansson, Wirten. 

Föredragande: statsrådet Romanus 

Lagrådsremiss med förslag till utsökningsbalk 

1 Inledning 

År 1960 uppdrog Kungl. Maj:t åt lagberedningen att ta upp frågan om re

formering av utsökningslagen ( 1~77: 31 s. I) - UL - och lagstiftning som 

hänger samman med UL. Arbetet skulle avse en fullständig omarbetning 

av lagstiftningen och inriktas på <:ttt föra samman de väsentliga delarna i en 

balk. Beredningen skulle vara oförhindrad att lägga fram förslag till partiel

la reformer i avvaktan på översynen av lagstiftningen i dess helhet. 
Under sitt arbete på utsökningsrätten har beredningen lagt fram flera 

betänkanden med förslag till delreformer på området. I betänkandet (SOV 

1961:53) Utsökningsrätt I föreslog beredningen ett flertal ändringar av 

begränsad räckvidd, främst rörande utmätningsinstitutet. I betänkandet 

(SOV 1963:28) Utsökningsrätt Il tog beredningen upp frågor som hade 

aktualiserats av statsmakternas beslut angående omorganisation av polis-. 

åklagar- och exekutionsväsendena .. Detta beslut innebar bl.a. att exeku

tionsväsendet förstatligades helt den I januari I 965 och alt kronofogde

myndigheterna inrättades. Beredningens betänkande innehöll de förslag till 

ändringar i V L som omedelbart påkallades av förstatligandet. I 

betänkandet föreslogs också ny lagstiftning angående lagsökning och 

betalningsföreläggande. Enligt förslaget skulle mål om betalningsföreläg

gande flyttas frän allmän domstol till kronofogdemyndighet. Härefter lade 

beredningen i betänkandet (SOV 1964:57) Vtsökningsrätt lll fram förslag 

till ny införsellag och till ändring i VL:s bestämmelser om beneficium och 

andra undantag frän utmätning och om utmätning av lön m.m. I 

betänkandet (SOV 1966:7) Vtsökningsrätt IV tog beredningen upp sådana 

frågor som hade samband med då förestående lagstiftning om fast 

egendom och företagsinteckning. Beredningen föreslog också ändringar 
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hetriiffande vissa exekutionsrättsliga frågor som inte nödvändigt hörde 

samman med den nya lagstiftningen men ansågs böra behandlas samtidigt. 

Beredningen föreslog härefter i betänkandet (SOU 1966:38) Utsökningsrätt 

V nya regler angående verkställighet som rör vårdnaden om barn m.m. 

Bestiimmelserna innebar bl.a. att handläggningen flyttades från exekutiv 

myndighet till länsstyrelsen som barnavårdsmyndighet. I betänkandet 

(SOU 1968:64) Utsökningsrätt VIII lade beredningen. med anledning av 

förslag om ny jordabalk. fram förslag till ny lagstiftning om exekution i 

fast egendom. I samband därmed behandlades också bl.a. exekutiv försälj

ning av luftfartyg. I betänkandet (SOU 1971 :45 J Utsökningsrätt XI tog 

beredningen med anledning av reformförslag inom sjörätten upp frågan om 

nya regler rörande exekution i fartyg. Samtidigt föreslog beredningen 

vissa andra ändringar som hade samband med fartygsexekution. 

Samtliga nu nämnda förslag frän beredningen med undantag för 

förslaget i Utsökningsrätt Il om lagsökning och betalningsföreläggande 

har, efter en del jämkningar, genomförts1 • Frågan om revision av den 

summariska betalningsprocessen har övervägts i justitiedepartementet. 

Förslag till ny lagsiikningslag har lagts fram i promemorian (Ds Ju 1977:5) 

Summarisk process. 

Genom betänkandet 1SOU 1973:22) Utsökningsbalk. Utsökningsrätt 

Xl12 har beredningen lagt fram förslag till en utsökningsbalk (UBJ. Lagför

slaget hör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga I. Förslaget till 

UB avses ersätta UL och vissa andra lagar som har samband med UL. 

Lagförslaget innehåller alltså en fullständig reglering av utsökningsrätten i 

den män den har ansetts kräva reglering i lag. Betänkandet inneh411er 

däremot inte förslag till övergångsbestämmelser eller följdändringar i 

annan lagstiftning. Förslag härom har beredningen lagt fram i betänkandet 

ISOU 1974:55) Utsökningsrätt XIII. 

1 Utsökningsrätt I: prop. 1963:52. ILU 1963:21. rskr 1963:207, SFS 1963:255-260. 
Utsökningsrätt 11: prop. 1964:126, ILU 1964:29, rskr 1964:277, SFS 1964:446-449. 
Utsökningsrätt 111: prop. 1968: 130, I LU 1968:48, rskr 1968:362, SFS 1968:621-631 
(beträffande vissa av förslagen se även hänvisning vid Utsökningsrätt IV). Utsök
ningsräll IV: prop. 1967: 16, 3LU 1967:24, rskr 1967: 132, SFS 1967: 140-146. 
Utsökningsrätt V: prop. 1967: 138, I LU 1967:60. rskr 1967:364, SFS 1967:712-714. 
Utsökningsrätt Vlll: prop. 1971 :20, LU 1971: 11, rskr 1971: 126, SFS 1971:494-504. 
Utsökningsrätt XI: prop. 1973:167, LU 1973:44, rskr 1973:385, SFS 
1973:1130-1135. 

2 Betänkandet är undertecknat av f.d. justitierädet Gösta Walin. ordförande, numera 
hovrättsrådet Torkel Gregow. ledamot. och hovrättsassessorn Peter Löfmarck, 
sekreterare. Beredningen har vid utarbetandet av betänkandet samrått med sin råd
givande nämnd, i vilken har ingåll numera försäkringsdomaren Bert Ahlgren, f.d. 
riksdagsledamoten lantbrukaren Leif Cassel, f.d. riksdagsledamoten lantbrukaren 
Robert Dockered, direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Erik Forstadius, 
förbund~juristen i Tjänstem.ännens centralorganisation Stig Gustafsson, numera 
avlidne advokaten Gunnar Lindh, riksdagsledamoten redaktören Lisa Mattson och 
riksdag~ledamoten skoldirektören Karl-Erik Strömberg. I beredningens arbete har 
vidare medverkat följande särskilda sakkunniga, nämligen numera avlidne krono
fogden Nils Frykholm, kronodirektören Ragnar Jungkvist. direktören Pontus 
Modigh och justitierådet Lars Welamson. I betydelsefulla avsnitt har beredningen 
därjämte samråll med justitierådet Henrik Hessler. 
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Beredningens förslag till UB har remissbehandlats. Yttranden har avgetts 

av Svea hovrätt, hovrätten för Västra Sverige, hovrätten för Övre 
Norrland, kammarrätten i Stockholm. domstolsväsendets organisations
nämnd (DON). sjöfartsverket, luftfartsverket, statskontoret, bankinspek
tionen. försäkringsinspektionen, riksrevisionsverket (RRV), riksskatte
verket (RSVJ, länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON), länsst) rel
serna i Stockholms. Uppsala. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, 
Kronobergs, Malmöhus. Göteborgs och Bohus, Älvsborgs. Värmlands. 
Kopparbergs. Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens län. kreditköp
kommitten (Ju 1971:05). konkurslagskommitten (Ju 1971:06), utredningen 
(Ju 1972:05) angående inskrivning av rätt till luftfartyg m.m .. utredningen 
(Ju 1972: 12) angående företagsinteckning, utredningen (Fi 1973:01) om 
säkerhetsåtgärder m.m. i skatte:processen, länsberedningen (C 1970:28). 
utredningen <C 1973:07) rörande distriktsindelning. arbets- och personal
organisation m.m. inom exekutionsväsendet (DAP). Svenska handels
kammarförbundet. Svenska bankföreningen. Svenska sparbanks
föreningen, Sveriges jordbrukskasseförbund, Finansieringsföretagens 
förening, Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sveriges stads

hypotekskassa. Postbanken. Svenska försäkringsbolags riksförbund, 
Folksam, Hyresgästernas riksförbund, Sveriges fastighetsägareförbund. 

Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation 
(TCOJ. Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges advokatsamfund, 
Sveriges domareförbund. Fön:ningen Sveriges kronofogdar. Sveriges 
industriförbund, Sveriges redareförening. Sveriges grossistförbund, 
Sveriges köpmannaförbund. Sveriges hantverks- och industriorganisation 
(SHIO), Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Svenska kommun
förbundet. 

RSY'har i sin egenskap av centralmyndighet för exekutions väsendet och 

företrädare för staten i fråga om flertalet statliga fordringar inom krono
fogdemyndigheternas verksamhetsområde inhämtat kronofogdemyndig
heternas synpunkter på förslaget vid en av RSV anordnad kronofogdekon
ferens. Synpunkterna har redovisats i form av skriftliga svar på vissa vid 

konferensen diskuterade frågor. Finansieringsföretagens förening har 
anslutit sig till bankföreningens yttrande. Sveriges allmänna hypoteksbank 
har överlämnat yttrande av Föreningen mellan ombudsmännen hos 

Sveriges landshypoteksinstitution och åberopat detta som sitt eget. 
Några remissinstanser har inskränkt sina yttranden till ett allmänt 

uttalande om förslaget. Sålunda förklarar SAF och Sveriges industri
förbund att organisationerna inte har några principiella erinringar mot att 
förslaget läggs till grund för lagstiftning. Liknande uttalanden görs av 
Svenska sparbanksföreningen, Sveriges redareförening och Sveriges 
grossistförbund. En del andra instanser har begränsat sina yttranden till 

att avse vissa särskilda frågor. 
Utöver de remissinstanser som har avgett yttranden har tillfälle att yttra 
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sig över förslaget även beretts en del andra myndighete1 ,;ch organisa

tioner, däribland övriga (tio) länsstyrelser. 

2 Nuvarande ordning 

2.1 Översikt över gällande bestämmelser 

Utsökningsrätten regleras alltjämt i första hand av UL. UL antogs år 

1877 och trädde i kraft den I januari 1879. Den ersatte därvid utsöknings

balken i 1734 års lag. UL har under årens lopp ändrats i åtskilliga 

avseenden. ofta i samband med lagstiftning på andra rättsområden. Av 

tidigare ändringar kan särskilt nämnas 191:! års lagstiftning beträffande 

exekution i fast egendom. När landsfiskal vid 1917 års omorganisation av 

fögderiförvaltningen blev utm1itningsman på landet. vidtogs flera 

ändringar av praktisk-organisatorisk art. Genom 1937 års lagsökningslag 

flyttades lagsökningsproccssen från överexekutor till domstol. Med 

anledning av nya rättegångsbalken ( RBI gjordes år 1946 åtskilliga ändringar 

i U L. Vidare har på grundval av beredningens förslag i delbetänkandena 

Utsökningsrätt I-V. VIII och XI under senare tid skett en rad mer eller 

mindre genomgripande reformer. Dessa har främst avsett utmätnings

institutet och vad som har samband därmed. Ändringarna har bl.a. lett till 

att vissa frågor har brutits ut ur U L och tagits upp till reglering i särskilda 

lagar. 

UL består av ett stort antal paragrafer fördelade på elva kapitel. Lagen 

innehaller numera i huvudsak följande. 

I I kap. finns bestämmelser om de myndigheter som har befattning med 

utsökningsmäl. Länsstyrelsen är överexekutor. Regeringen kan dock 

förordna särskild överexekutor för viss del av län. Kronofogde är utmät

ningsman men kan sätta annan tjänsteman i sitt ställe. Kapitlet innehåller 

vidare bl.a. bemyndigande för regeringen att meddela närmare föreskrifter 

angående förfarandet i utsökningsmi'tl. I :! kap. fanns tidigare bestäm

melser om lagsökning. Kapitlet är upphävt. 

I 3 kap. finns de grundläggande bestämmelserna om i vad mån verkstäl

lighet får äga rum. i första hand på grund av dom eller beslut i tvistemål. 

Kapitlet innehåller närmare föreskrifter om kompetensfördelningen mellan 

överexekutor och utmätningsman. I kapitlet regleras även verkställighet 

av vissa andra exekutionstitlar än domar och beslut i tvistemål, nämligen 

förlikning som har fastställts av domstol. skiljedom. utslag i lagsök

ningsmål. rättens bevis i mål om betalningsföreläggande. bötes- eller vites

beslut i tvistemiil och vissa beslut. i utsökningsmål. Med 4 kap. inleds de 

bestämmelser som gäller utmätning och verkan därav. Kapitlet reglerar 

utmätningsförfarandet fram till egendomens försäljning. Föreskrifter 

meddelas bl.a. om själva förfarandet. utmätningsordningen, gäldenärens 

beneficium och andra undantag från utmätning. utmätning av lön m.m. och 
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om skydd för tredje mans rätt. I 5 kap. meddelas bestämmelser om försälj
ning av utmätt egendom. Exekutiv försäljning av registrerat skepp, av luft
fartyg och intecknade reservdelar därtill samt av fast egendom regleras 

dock numera i särskilda lagar. 1 6 kap. behandlas utmätningsförfarandets 

slutskede, nämligen redovisning och fördelning av medel som har influtit 
till följd av utmätning. 1 7 kap. fanns tidigare bestämmelser om tvångs

förvaltning av fast egendom. Kapitlet är upphävt. 

1 8 kap. ges bestämmelser om handräckning som kan meddelas av över
exekutor. Beträffande lös egendom kan överexekutor besluta om kvarstad 

elit r den mindre ingripande åtgärden skingringsförbud, medan i fråga om 

fast egendom endast skingringsförbud kan meddelas. Under vissa förut
sättningar kan reseförbud medddas. Även vissa andra säkerhetsåtgärder 

kan förekomma. Vidare finns en bestämmelse om handräckning mot den 

som själv har tagit sig rätt. Överexekutor kan slutligen förordna om avhys

ning a\. arrendator och hyresgäst m.tl. Kapitlet innehåller också bestäm

melser om utmätningsmans verkställighet av beslutad handräckning. 

I 9 kap. UL ges bestämmelser om kostnader i utsökningsmål. Härefter 
ge.• i 10 kap. föreskrifter om klagan hos överexekutor över utmät

ningsmans förfarande. Det avslur.ande 11 kap. innehåller regler om klagan 

över utslag i utsökningsmål. Enligt vad som föreskrivs där förs talan mot 
överexekutors utslag hos hovrätt. Mot hovrättens utslag kan talan i viss 

utsträckning fullföljas till högsta domstolen. Beträffande fullföljd av talan 

till hovrätten och högsta domstolen och rättegången där gäller i stort sett 

RB:s bestämmelser <21 §lagen 1946:804 om införande av nya rättegångs

balken. Rp). 
Vid sidan av UL finns andra viktiga exekutionsrättsliga författningar. 

Av dessa bör i första hand nämnas lagen ( 1973: 1130) om exekutiv försälj
ning av registrerat skepp m.m. (Sfl...). lagen (1971 :500) om exekutiv försälj
ning av luftfartyg m.m. (Lfl...) och lagen (1971 :494) om exekutiv försäljning 

av fast egendom (Ffl...). Även införselinstitutet, som utgör en privilegierad 
verkställighetsform för vissa fordringar, regleras utanför UL, nämligen i 
införsellagen (1968:621). I lagen (1921:244) om utmätningsed regleras 

utmätningsgäldenärs skyldighet att lämna uppgifter om sina tillgångar 

under edsplikt. Viktiga exekutionsrättsliga bestämmelser finns också i 

lagen (1915:219> om avbetalningsköp och i konsumentkreditlagen 
( 1977:981 ). I prop. 1977/78: 142 har föreslagits att den nuvarande avbetal

ningsköplagen skall ersättas av en ny lag om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m.tl. 

UL är direkt tillämplig i huvudsak endast på det civilrättsliga området. I 

fråga om verkställighet av dom i brottmål, genom vilken har dömts till 

böter eller vite eller till anna~1 "påföljd" som innefattar betalnings

skyldighet eller som eljest kan verkställas genom utsökning, har emellertid 

enligt 22 § förordningen om nya utsökningslagens införande och vad i 

avseende därå iakttagas skall (Up) UL:s bestämmelser med visst förbehåll 
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motsvarande tillämpning. Beträffande böter och viten m.m. finns 

ytterligare exekutiva bestämmelser i lagen ( 1964: 168) om verkställighet av 

bötesstraff och i förordningen ( 1917:915) angående indrivning och redo

visning av böter. Att UL inte är direkt tillämplig på uttagande av skatter 

och allmänna avgifter framgår av bl.a. 14 § 2 mom. Up. På grund av 

hänvisningar i flera skatterättsliga författningar, däribland uppbördslagen 

( 1953:272), skall dock UL:s regler om utmätning med vissa undantag 

tillämpas även vid indrivning av skatter och allmänna avgifter. 

UL och införsellagen kompletteras av tillämpningsföreskrifter som har 

meddelats av regeringen. främst i utsökningskungörelsen ( 1971: I 098) -

USK - och exekutionsavgiftskungörelsen ( 1971: 1027). SfL. LfL och FfL 

kompletteras pä motsvarande sätt av förordningen ( 1975:943) om 

exekution i registrerat skepp m.m .. kungörelsen ( 1971: 1102) om exekution 

i luftfartyg m.m. och kungörelsen (1971:1097) om exekution i fast 

egendom. 

2.2 Exekutiva myndigheter 

2.2.J Historik 

Enligt utsökningsbalken i 1734 års lag prövades utsökningsmå.I i första 

hand av Konungens Befallningshavande ( KB ), dvs. landshövdingen. I 

Stockholm svarade överståthållaren för den exekutiva verksamheten. 

KB:s beslut verkställdes i stad av "borgmästare och räd" (magistraten) 

och pä landet av kronofogde. Magistraten resp. kronofogden fick dock i 

vissa fall verkställa utmätning utan föregående förordnande av KB. Det 

ålåg KB att övervaka hur magistraten och kronofogde fullgjorde sina ålig

ganden och att vid behov meddela rättelse av vidtagna åtgärder. 

Vid tillkomsten av UL är 1877 behölls uppdelningen på. två. exekutiva 

myndigheter i första instans, en överordnad benämnd överexekutor och en 

underordnad kallad utmätningsman. Överexekutor var för landet. till 

vilket enligt UL räknades även stad som löd under landsrätt, KB. i 

Stockholm överstäthållarämbetet och i övriga städer magistraten eller. om 

Kungl. Maj:t så förordnade, viss ledamot av magistraten ( 1 § UL). Utmät

ningsman var på landet kronofogde och i stad stads fogde (2 § ). 

Utmätningsmannen erhöll. jämfört med magistraten och kronofogde enligt 

1734 års utsökningsbalk, vidgade befogenheter att verkställa dom utan 

särskilt bemyndigande av överexekutor. Kronofogde kunde - med vissa 

begränsningar - för bestämt fall sätta länsman eller annan person som var 

antagen av KB till utmätningsman i sitt ställe (3 § ). Liknande befogenhet 

tillkom stadsfogde. Vidare kunde KB för bestämt fall eller inom visst 

område förordna länsman eller annan lämplig person att pä eget ansvar 

vara utmätningsman i kronofogdes ställe (4 *). 
Den organisation av exekutionsväsendet i första instans som antogs är 

1877 har under den tid som UL har varit i kraft undergått flera ändringar, 



Prop. 1980/81: 8 Nm·arande ordninR 74 

utan att uppdelningen på en överordnad och en underordnad myndighet 

har rubbats. Ändringarna har gällt såväl överexekutor som utmätnings

mannen. De viktigaste har varit följande. De dåvarande kronofogdetjäns

terna drogs in vid utgången av år 1917. Uppgiften som utmätningsman på 

landet flyttades samtidigt till innehavarna av de nyinrättade tjänsterna som 

landsfiskal. I samband med 1932 års lagstiftning om stads och landsbygds 

förenande i judiciellt avseende infördes möjlighet för Kungl. Maj:t att 

förordna särskild överexekutor för stad utan magistrat. Stadsfogde skulle 

alltid vara utmätningsman i sådan stad utan magistrat för vilken fanns 

särskilt förordnad överexekutor. Även i annan stad utan magistrat skulle 

uppgiften som utmätningsman innehas av stadsfogde, om sådan fanns. År 

1942 fick Kungl. Maj:t befogenhet att förordna att stad utan magistrat som 

hade särskild överexekutor skulle i fråga om utmätningsman och dennes 

verksamhet räknas till landet. Med ändringen avsågs att möjliggöra att 

särskild överexekutor förordnades för stad som ingick i landsfiskals

distrikt. År 1963 infördes möjlighet för utmätningsman att vidta åtgärd 

utom tjänstgöringsområdet och att påkalla bitriide av annan utmät

ningsman. Exekutionsväsendet förstatligades helt år 1965. Samtidigt blev 

städernas domstolsväsende förstatligat, varvid magistratsinstitutionen 

avskaffades. Detta föranledde ändringar beträffande överexekutor. Den 

reformering av exekutionsväsendet som härvid skedde ledde till en 

enhetlig organisation för land och stad. 

Vid olika tillfällen har diskuterats att flytta överexekutorsuppgifterna till 

domstol. I samband med rättegångsreformen framhöll processkommis

sionen, som ansäg att göromålen i övervägande grad var rena domstols
ärenden. att de vid genomförande av en ny domstolsorganisation borde 
flyttas till domstol (SOU 1926:31 s. 75). Även lagrådet ansåg avgörande 
skäl föreligga för en sådan överflyttning (prop. 1931 :80 s. 193 ). I proposi

tionen angående huvudgrunderna för en rättegångsreform fann departe

mentschefen en överflyttning av överexekutorsgöromålen till domstol 
principiellt beriittigad. men frågan borde enligt departementschcfen anstå 

tills vidare (prop. 1931:80 s. 138) Riksdagen anslöt sig till departements

chefens mening (särskilda utskottet 1931: I s. 39 och rskr 1931 :308). År 

1937 flyttades lagsökningsmål och mål om handräckning för fordrans 

utfående fran överexekutor till domstol. Stadsdomstolsutredningen 

föreslog år 1961 att allmän underrätt skulle vara överexekutor frånsett mål 

om exekutiv försäljning av fast {:gendom m.m. (SOU 1961:6 s. 185 och 

251). Förslaget föranledde dock inte någon åtgärd. 

2.2.2 Kompetensförde/ninxen mellan överexekutor och utmiitningsman 

I den nuvarande organisationen är som har nämnts förut länsstyrelsen 

överexekutor (I § 2 mom. UL). Regeringen kan dock förordna särskild 

överexekutor för viss del av län. Någon sådan särskild överexekutor finns 
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inte numera. Uinsstyrelsen kan vidare förordna lämplig person att vara 

överexekutor för särskild förrättning (I § 3 mom. ). Kronofogde är utmät

ningsman (2 § I mom. ). Han får dock sätta annan tjänsteman i sitt ställe 

som utmätningsman enligt bestämmelser som regeringen meddelar (4 §). 

Huvudregeln är att utsökningsmi'tl tas upp och prövas av överexekutor, 

om inte annat ~ir föreskrivet (I § I mom. UL). Utmätningsmannens upp

gifter iir enligt 2 § 2 mom. att fullgöra vad överexekutor förordnar, verk

stiilla dom och i vissa fall förrätta utmätning utan föreskrift av annan 

myndighet. Fri'tn huvudregeln giiller emellertid sa många undantag att det i 

realiteten är utmätningsmannen som handlägger det alldeles övervägande 

antalet utsökningsmål. 

Yerkstiillighet av domstols dom i tvistemål. varmed avses även annat 

avgörande av domstol i sådant mål. ombesörjs i allmänhet av utmätnings

manncn utan särskilt bemyndigande, sedan domen har vunnit laga kraft (37 

* ). Detta gäller till en början i fall dti betalningsskyldighet har ålagts den 

förlorande, då någon har förpliktats att utge viss lös egendom till annan. då 

nftgon har förpliktats att avträda fast egendom eller då det har förordnats 

om flyttning i eller ur hus. Det gäller även när domen eljest innehåller för

pliktande för den förlorande att fullgöra niigot vid iiventyr att det får 

utföras genom motpartens föranstaltande, om han tredskas. samt när 

domstolen har förordnat angående kvarstad, skingringsförbud eller annan 

handräckning eller om tillhandah1Ulande genom utmätningsmannens 

försorg av skriftligt bevis eller av föremål för syn eller besiktning. Dom 

eller beslut som inte har vunnit laga kraft och vissa andra exekutionstitlar 

får i flera fall verkställas av utmätningsmannen utan särskilt bemyndigande 

av överexekutor. Detta gäller bl.a. dom varigenom betalningsskyldighet 

har ålagts någon. dom varigenom någon har förpliktats att utge viss lös 

egendom. förlikning som har stadfästs av domstol, tredskodom varigendm 

betalningsskyldighet har ålagts den uteblivne parten. utslag i lagsök

ningsmål varigenom hetalningsskyldighet har ålagts, s.k. slutbevis i mål 

om betalningsföreläggande och skriftlig förbindelse angående underhålls

bidrag <39. 41 och 45 §§. 49 § I mom .. 51 § I och 3 mom. och 54 a §). 

Utmätningsmannen prövar vidare fråga om införsel (8 ~ införsellagen). 

När dom eller beslut inte får verkställas av utmätningsmannen utan 

särskilt bemyndigande, ankommer det på överexekutor att förordna om 

verkställighet och sättet för denna (38 § ). Överexekutor har därvid befo

genhet att under vissa förutsättningar förelägga vite och även att döma ut 

försuttet vite. Det ankommer också på överexekutor att förordna om 

verkställighet av svensk skiljedom (46 §). Om utmätningsman är tveksam 

hur en dom rätteligen bör verkställas. skall han anmäla det hos över

exekutor. som därefter förordnar i saken (47 § I mom. UL). 

När verkställighet av utländsk exekutionstitel får ske på grund av 

särskilda bestämmelser, prövas frågan huruvida verkställighet får äga rum 

i regel av Svea hovrätt, se t.ex. 7 § lagen ( 1965:723) om erkännande och 
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verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till 

barn och 9 § lagen (1976: 108) om erkännande och verkställighet av 

utländskt avgörande angående underhållsskyldighet. Främst när det gäller 

verkställighet av exekutionstitel från annat nordiskt land tillämpas dock en 

ordning enligt vilken prövningen är förlagd till exekutiv myndighet. Enligt 

t.ex. 2 §lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fast

ställda i Danmark. Finland. Island eller Norge. och 9 § lagen (1977:595) 

om erkännande och verkställighet av nordiska domar pi'\ privaträttens 

område görs framställning om verkställighet direkt hos kronofogdemyn

digheten. I vissa andra fall ligger prövningen hos överexekutor. set.ex. 2 § 

lagen ( 1899: 12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols 

beslut. 

Trots att det ankommer på utmätningsmannen. i vissa fall efter särskilt 

bemyndigande, att verkställa utmätning. skall utmätt egendom i några fall 

säljas av överexekutor. Exekutiv försäljning av registrerat skepp och 

skeppsbygge, av luftfartyg och int·ecknade reservdelar till luftfartyg och av 

fast egendom åvilar sålunda överc:xekutor () § StL I § LfL och I § FfL). 

Det åligger också överexekutor att fördela köpeskilling och andra medel 

som inflyter efter utmätning av sttdan egendom. Överexekutor skall även 

ombesörja exekutiv försäljning av andel i registrerat skepp eller skepps

bygge och i luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg och av vill

korlig äganderätt till sådan egendom eller till andel däri samt fördela köpe

skilling och andra medel i målet (89 § 2 mom. UL). I andra fall än som har 

nämnts nu ombesörjs exekutiv försäljning och köpeskillingsfördelning av 

utmätningsmannen. 
Det ankommer vidare på övere~.ekutor. vid sidan om domstol enligt RB. 

att förordna om handräckning (8 kap. UL>. Överexekutor kan därvid dels 

förordna om s.k. säkerhetsåtgärd i form av kvarstad. skingringsförbud. 

reseförbud eller föreläggande eller förordnande som avses i 15 kap. 3 § RB. 

dels förordna om återställande av besittning eller annat förhållande som 

har rubbats och om avhysning. Överexekutor har också att förordna om 

handräckning enligt särskilda bestämmelser i vissa andra författningar. 

t.ex. enligt 39 § naturvårdslagen (1964:822) och 13 §lagen (1976:666) om 

påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m. Överexekutors 

handräckningsbeslut verkställs vid behov av utmätningsmannen. 

Överexekutor prövar klagan över utmätningsmans beslut och åtgärder· 

(200 § UL). Mot överexekutors beslut förs talan i hovrätten (211 § ). Talan 

mot hovrättens beslut fullföljs i högsta domstolen (219 §1. 

Överexekutor har också vissa uppgifter utanför det rent exekutiva 

området. Som exempel kan nämnas att det ankommer på överexekutor att 

under vissa förutsättningar utse eller entlediga skiljeman och medge 

förlängning av tiden för skiljedoms meddelande (8. 10 och 18 ** lagen 

1929: 145 om skiljemän). att motta nedsättning av pengar enligt lagen 

(1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt 
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förvar och av hyresbelopp ( 12 kap. 21 *jordabalken. J 8) samt att förklara 

skriftlig fullmakt kraftlös (17 *lagen 1915:218 om avtal och andra rätts

handlingar på förmögenhetsrättens område). Även utmätnings mannen 

(resp. kronofogdemyndigheten) har vissa uppgifter utanför det rent 

exekutiva området. 

Kompetensfördelningen mellan överexekutor och utmätningsmannen 

kan sammanfattningsvis sägas innebära att överexckutor dels i vissa 

kvalificerade fall prövar fråga om och hur dom eller annan exekutionstitel 

skall verkstiillas. i/els ombesörjer exekutiv försäljning och köpeskillings

fördelning bdräffande fast egendom och vissa andra objekt. dl!ls 

. förordnar om handräckning. medan handfaggningen av utsökningsmål i 

första instans i övrigt åvilar utmätningsmannen. Övercxekutor prövar 

dessutom klagan över utmiitningsmanncns beslut och [1tgärder. 

I samband med att cxekutionsväsendet helt förstatligades år 1965 och 

kronofogde hlev utmätningsman såviil för stad som för landet tillkom den 

nuvarande kronofögdeorganisationen. Bestämmelser om denna finns i 

första hand i kronofogdeinstruktionen ( 1965:687, omtryckt 1976:893) och i 

kungörelsen ( 1964:366) om rikets indelning i kronofogdedistrikt. För den 

exekutiva verksamht:ten iir landet indelat i kronofogdedistrikt. I var:ie 

sådant distrikt finns en kronofogdemyndighet. Chef för kronofogde

myndighet är en kronofogde. i Stockholms. Göteborgs och Malmö krono

fogdedistrikt med titeln krnnodirektör. Vid kronofogdemyndigheterna 

finns personal i de s.k. kronofogde-. exekutions- och kontorskarriiirerna. 

Hiirjämte finns bl.a. administrativa tjiinster vid de största kronofogde

myndigheterna. 

Antalet kronofogdedistrikt uppgår alltsedan inriittandet av kronofogde

organisationen till 81. I I län finns 9 kronofögJedistrikt. i I län 7 distrikt, i I 

Hin 6 distrikt. i I Hin 5 distrikt. i 6 liin 4 distrikt. i 6 Hin 3 distrikt, i 4 liin 2 

distrikt och i 4 fan I kronofogdedistrikt. Antalet tjiinster inom kronofogde

organisationen uppgick den I juli 1977 till sammanlagt 2.708. Härav 

utgjordes 205 av tjiinster inom kronofogdekarriären. varav 158 som krono

fogde (inkl. bitr;idande kronofogde J och 47 som kronofogdesekreterare. 

1.30:! av tj~inster inom exekutionskarriären och 1.168 av tjänster inom 

kontorskarriären. Vidare ingick i nyss nämnda antal 33 tjiinster för fiirvalt

ningspersonal. Av kronof\\gdepersonalen saknade den I juli 1976 74 krono

fogdar och en kronofogdesekreterare juris kandidatexamen (ifr vad som 

s;igs i det följande om kompetensvillkoren för kronofogde). 

Kronofogdedistriktens storlek varierar mycket. i frttga om saväl yta 

snm befolkningsunderlag. Med hänsyn bl.a. härtill föreligger stora 

skillnader mellan olika kronofogdemyndigheter. Den I juli 1977 fanns vid 

kronofogdemyndigheterna i Stockholms. Göteborgs och Malmö krono-
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fogdcdistrikt 340. 248 resp. 125 tjänster. Vid övriga myndigheter varierade 

antalet tjänster mellan högst 59 och lägst 12. I fråga om antalet tjänster 

inom kronofogdekarriären hade vid samma tidpunkt I myndighet 13 

si'ldana tjänster. I myndighet 11 tjänster. I myndighet 6 tjänster. 14 

myndigheter 4 tjänster. 14 myndigheter 3 tjänster. 27 myndigheter 2 

tjänster och 23 myndigheter I tJänst i kronofogdekarriären. Om man 

bortser frän tjänsterna som kronofogdesekreterare och endast räknar med 

kronofogdar (inkl. biträdande kronofogdar). fanns vid I myndighet 10 

kronofogdetjänster. vid I myndighet 8 tjänster, vid I myndighet 5 tjänster. 

vid 14 myndigheter 3 tjänster. vid 29 myndigheter 2 tjänster och vid 35 

myndigheter I kronofogdetjänst. I 32 kronofogdedistrikt är all personal 

stationerad på en och samma ort (centralorten). I övriga 49 distrikt är 

personal stationerad även på en eller flera orter utanför centralorten. 

Antalet stationeringsorter utanför centralort uppgår till 99. Av dessa är 

emellertid några f.n. obemannade. 

I fråga om kompetensvillkoren för tjänster i kronofogdekarriären kan 

nämnas följande. Behörig att antas till extra kronofogdesekreterare är den 

som har förvärvat notariemeritering enligt notariekungörelsen (1972:519. 

omtryckt 1975:512). Notarietjänstgöring förutsätter juris kandidatexamen 

och fullgörs under en tid av två år och sex månader. Behörig till extra 

ordinarie tjänst som kronofogdesekreterare är den som efter antagningen 

till extra kronofogdesekreterare har tjänstgjort inom exekutionsväsendet 

så lång tid att den jämte tid för kronofogdeutbildning uppgår till minst ett 

är. Till tjänst som kronodirektör. kronofogde eller biträdande kronofogde 
är den behörig som uppfyller villkoren för tjänst som extra ordinarie 

kronofogdesekreterare och har genomgått kronofogdeutbildning. Krono
fogdeutbildningen omfattar dels en teoretisk utbildning i form av en kurs 

om åtta veckor. dels en praktisk utbildning om 42 veckor. 

Som undantag frän nu nämnda behörighetsvillkor gäller övergångsvis 

att behörighet till tjänst inom kronofogdekarriären tillkommer även den 
som vid utgången av år 1964 var behörig till ordinarie eller extra ordinarie 

tjänst som landsfiskal eller då innehade och därefter oavbrutet har innehaft 

tjänst med utmätningsmannagörornål samt den som före utgången av år 

1964 har antagits till landsfiskalaspirant och först därefter har förvärvat 

behörighet till ordinarie eller extra ordinarie tjänst som landsfiskal enligt 

de föreskrifter som gällde vid utgången av år 1964. Vidare gäller det 

undantaget att utan hinder av kravet på kronofogdeutbildning behörighet 

till tjänst som kronodirektör, kronofogde eller biträdande kronofogde skall 

tillkomma den som den I juli 1971 innehade sådan tjänst eller tjänst som 

kronofogdesekreterare. 

I exekutionskarriären utgörs personalen av kronokommissarier. förste 

kronoassistenter och kronoassistenter. Behörig till extra ordinarie tjänst 

som kronoassistent i befordringsgång är den som har genomgätt vissa 

kronoassistentkurser och efter antagningen till extra kronoassistent i 
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befordringsgäng har tjänstgjort som exekutiv tjänsteman minst sä !äng tid 

att den jämte utbildningstiden uppgår till ett år. Till annan tjänst som 

kronoassistent eller tjänst som förste kronoassistent eller kronokommis

sarie är den behörig som har genomg<itt fullständig kronoassistentutbild

ning. Om särskilda skäl föreligger, får RSV medge undantag frän nu 

nämnda behörighetsvillkor. 

Vidare gäller övergängsvis att behörighet till tjänst som kronokommis

sarie. förste kronoassistent eller kronoassistent tillkommer även den som 

vid utgången av år 1964 innehade tjänst med domsverkställaruppgifter. 

exekutionsbiträdesgöromäl eller arbetsuppgifter inom den exekutiva 

verksamheten, såsom kamrer. inspektör. stadsfogdeassistent eller 

kammarskrivare, eller innehade sådan polismanstjänst som helt eller 

delvis var förenad med exekutionsbiträdesgöromål eller minst fem är efter 

den I juli 1954 har uppehållit sådan tjänst och som sedan den I januari 

1965 oavbrutet har innehaft tjänst inom exekutionsväsendet. Krono

assistent. förste kronoassistent och kronokommissarie är skyldiga att 

genomgå den ytterligare utbildning som föreskrivs av regeringen. 

Kronofogde fär i vidsträckt omfattning sätta annan tjänsteman vid 

kronofogdemyndigheten i sitt ställe som utmätningsman (4 § UL). 

Närmare bestämmelser om sådan delegation finns i 11 och 12 §§ krono

fogdeinstruktionen. Delegation kan, med vissa begränsningar. ske till lägst 

kronoassistent. I praktiken ombesörjs handläggningen av utsökningsmäl 

till allra största delen av personal i exekutionskarriären. Sålunda hälls t.ex. 

förrättning för utmätning eller avhysning praktiskt taget alltid av sådan 

personal. Detsamma gäller bl.a. försäljning av utmätt lös egendom. såvida 

inte försäljningen har uppdragits ät auktionsföretag. Vissa särskilt kvalifi

cerade frågor är emellertid förbehållna kronofogde. Kronofogde som 

sätter annan i sitt ställe som utmätningsman skall lämna denne råd om 

uppgiftens fullgörande och övervaka att uppgiften fullgörs behörigen. Det 

åligger den som är satt i kronofogdes ställe att till kronofogden hänskjuta 

fråga som är av principiell natur eller svårbedömd. 

I kronofogdemyndigheternas verksamhet skiljs mellan allmänna mäl 

och enskilda mål. Med allmänt mål avses mål om uttagande av skatter. 

böter eller andra på indrivning beroende medel l. l ~ U SK l. Annat utsök

ningsmål är enskilt mål. Härutöver handläggs vid kronofogdemyndighet 

flera andra typer av ärenden. t.ex. ärenden enligt lagen (1970:741) om 

statlig lönegaranti vid konkurs och enligt lagen ( 1970:215) om arbets

givares kvittningsrätt. 

I samband med förstatligandet av exekutionsväsendet uppdrogs åt 

särskilda sakkunniga att i en nämnd - exekutionsväsendets organisations

nämnd - fullgöra vägledande. rådgivande och samordnande uppgifter i den 

nya organisationen (prop. 1964: 100 s. 335. SU 1964: 114, rskr 1964:259: se 

även kungörelsen 1964:848 om fullgörande tills vidare av uppgifter som 

ankomma på centralmyndigheten för administration och förvaltning av 
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exekutionsväsendet). Fr.o.m. den I juli 1973 ankommer centralmyndig

hetsuppgifterna på RSV <prop. 1972:1 bil. 14 s. 14, CU 1972:7 s. 2, rskr 

1972:70). I sin egenskap av centralmyndighet för administration av exeku

tionsväsendet har RSY befattning främst med organisationsfrågor. 

personalrekrytering. personalutbildning, tjänstetillsättningar. anslags

frägor samt informations-, rädgivnings- och upplysningsverksamhet. Det 

åligger verket bl.a. att genom rt1d och anvisningar främja en riktig och 

enhetlig tiilämpning av gällande föreskrifter. att följa arbetet hos krono

fogdemyndigheterna och verka för en ändamälsenlig utformning av 

organisation och arbetsformer. al:t verka för god rekrytering av personal 

till kronofogdemyndigheterna. att sammanställa länsstyrelsernas årliga 

anslagsframställningar såvitt angår kronofogdemyndigheterna och att inge 

an slagsframställningarna jämte eget yttrande över dessa till regeringen. att 

fastställa de blanketter som behövs i den män uppgiften inte ankommer på 

annan och att i samverkan med berörda myndigheter planlägga och 

anordna utbildning av personal (3 §instruktionen 1970:752 för riksskatte

verket). 

Länsstyrelsen har alltjämt vissa administrativa uppgifter rörande exeku

tions väsendet. Länsstyrelsen skall också utöva tillsyn över utmätnings

männen ( 10 § I mom. ULl. 

Landets indelning i kronofogdedistrikt samt arbets- och personal

organisation m. m. inom exekutions väsendet har under senare år varit 

föremi'll för flera utredningar. Frågorna har senast behandlats av krono

fogdemyndighetsutredningen <Kn 1974:03). I betänkandet <SOU 1977:42) 

Kronofogdemyndigheterna föreslog utredningen att landet skulle delas in i 

65 kronofogdedistrikt. Efter remissbehandling har förslaget övervägts i 

kommundepartementet. Regeringen har den 2 mars 1978 beslutat proposi

tion till riksdagen om distriktsindelningen. arbets- och personalorganisa

tion m.m. inom exekutionsväsendet (prop. 1977/78:129). I propositionen 

föreslås att det nuvarande antalet kronofogdedistrikt - 81 - skall behållas 

oförändrat. För mindre kronofogdemyndigheter föreslås särskilda former 

för stöd från annan kronofogdemyndighet. Avsikten är att mindre krono

fogdemyndigheter skall kunna förstärkas med kronofogdepersonal bl.a. 

vid tillfälligt stor arbetsbelastning. 

Sedan några år pågår utvecklingsarbete för införande av automatisk 

databehandling inom exekutionsväsendet. Förslag har är 1976 lagts fram 

om ett riksdatasystem med en centralt placerad dataanläggning (hos RSYJ 

och terminaler hos kronofogdemyndigheterna. Försöksverksamhet pågår i 

vissa kronofogdedistrikt. 

2.2.4 Ö1·erexe/.:.utorema 

Som har nämnts i det föregående är länsstyrelse numera överexekutor i 

hela landet. Beträffande länsstyrelsernas nuvarande organisation och 
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uppgifter kan här översiktligt nämnas följande. 

Genom beslut av 1970 ärs riksdag (prop. 1970: 103. KU 1970:34. rskr 

1970:248. SU 1970: 132 rn.:h rskr 1970:308) antogs riktlinjer för en partiell 

omorganisation av den statliga liinsförvaltningen. Den närmare organi

sationen av liinsstyrelserna fa~tställdes är 1971 (prop. 1971:1 bil. 14 s. 9, 

CU 1971:8. rskr 1971:51; se iiven liinsstyrelseinstruktionen 1971:460. 

omtryckt 1976:892). Vissa ytterligare riktlinjer i fråga om länsförvalt

ningens uppgifter och organisation godkändes av riksdagen är 1976 (prop. 

1975/76: 168, KU 1975/76:55. rskr 1975/76:370). 

Länsstyrelsen svarar enligt den nya organisationen liksom tidigare för 

den statliga förvaltningen i länet. i den mi\n inte särskild förvaltnings

uppgift ankommer på annan myndighet (3 * länsstyrelseinstruktionen). Det 

åligger vidare liinsstyrelsen att ge noggrann akt pa länets tillstånd och 

behov samt främja länets utveckling och befolkningens bästa. En huvud

uppgift är att ha hand om den regionala samhällsplaneringen. Läns

styrelsen skall sålunda verka för att statlig. kommunal och landstings

kommunal verksamhet i länet samordnas och anpassas efter de regional

politiska malen för !linet. Det åligger fänsstyrelsen särskilt at~ ta befattning 

med den regionalpolitiska planeringen, plan- och byggnadsväsendet. 

fastighetsregistreringen. naturvärden. miljöskyddet. livsmedelskontrollen. 

kulturminnesvården. den allmiinna hälsovården. den sociala omvård

naden. viig- och trafikviisendet. den civila försvarsberedskapen. 

räddningstjänsten. heskattningsviisendet. upphördsväsendet. exekutions

viisendet samt folkhokfiiringen (5 ~ ). Linsstyrelsen har som länets högsta 

polismyndighet ansvaret för och ledningen av polisväsendet. är över

exekutor och är huvudman för priskontorsverksamheten och hemkonsu

lentverksamheten (6 * ). 
Beträffande länsstyrelsens organisation kan nämnas följande. Läns

styrelsen leds av en styrelse. som består av landshövdingen som ord

förande och 14 andra ledamöter ( 14 *länsstyrelseinstruktionen samt lagen 

1976:891 om val av ledamöter i liinsstyrelses styrelse). I länsstyrelserna 

finns en planeringsavdelning. en skatteavdelning och en förvaltningsavdel

ning (17 *L I länsstyrelsen i Stockholms län finns dock. förutom plane

ringsavdelning och förvaltningsavdelning, en taxeringsavdelning. en 

kameral- och uppbördsavdelning och en länsskatterättsavdelning. Till 

länsstyrelsen är knutna länsskattcriitten. fastighetstaxeringsrätten och 

liinsrätten. Överexekutorsärenden handläggs på förvaltningsavdelningen, i 

Stockholms liin på en särskild enhet vid denna avdelning. Länsstyrelsen 

är beslutför med en tjänsteman (28 * första stycket). Enligt den normal

arbetsordning som har fastställts av regeringen skall flertalet överexe

kutorsärenden handläggas av länsassessor. Beslut fattas som regel efter 

föredragning av länsnotarie. 

Enligt en inom kommundepartementet utförd beräkning krävdes den 30 

april 1975 106 årsarbetskrafter för handläggning av samtliga överexe-

6 Riksdt1Ken IYB0/81. I sam/. Nr 8. Del I 
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kutorsgöromål i landet. Härav utgjorde knappt hälften juristpersonal. en 

fjärdedel personal ur landskanslistkarriären och resten personal i kontors

karriären (se vidare bilaga 3. tabell IV). Enligt vad jag har inhämtat har 

förhållandena därefter inte förändrats i någon större omfattning. 

2.3 Handläggningen av mål angående indriming a\· skatter. höter o.d. (all

männa mål) 

UL är som har nämnts förut direkt tilliimplig i huvudsak endast på det 

civilrättsliga området. UL:s regle:r om verkställighet avser s:ilunda i första 

hand domstols avgöranden i tvistemål. däri inräknat summarisk 

betalningsprocess (37-43 och 47-52 **) samt stadfäst förlikning ( 45 h 

skiljedom (46 §) och vissa beslut av överexekutor· (51 - 53 *h Härtill 

kommer verkställighet direkt p:i grund av skriftlig förbindelse ang<'iende 

underhållsbidrag och auktionsprotokoll 154 a och 55 ** l. SfL. I .Il. och 

FfL. som reglerar frågor vilka har brutits ut ur U I.. torde ha samma 

tillämpningsområde som UL. Införsellagen är däremot direkt tilliimplig 

även på uttagande av skatter och allmiinna avgifter samt höter och viten 

(set.ex. I h 
Enligt föreskrift i 22 § 1 mom. U p skall lJ L: s bestämmelser om verkstäl

lighet med visst förbehåll tillämpas rn.:kså på verkställighet av dom i 

brottmål. varigenom har dömts till böter eller vite eller till s;.\dan med brott 

förenad "påföljd" som innefattar hetalningsskyldighet eller till "pttföljd" 

som eljest är sådan att domen kan verkstiillas genom utsökning. Hiinvis

ningen till Ul. får numera anses avse iiven de hesGmmelser om exekutiv 

försäljning av vissa objekt som har tagits upp i SfL. Ltl.. och Ff'\.. Enligt 

uttryckliga undantag gäller emellertid UL:s resp. niimnda försiiljnings

lagars bestämmelser om särskild tidsfrist for utmätningsförriittning och för 

försäljning av utmätt egendom in:e vid uttagande av hl.a. böter, viten eller 

annan med brott förenad påföljd som innefattar hctalningsskyldighet 

(punkt 13 övergångsbestämmelserna till lagen 1971 :495 om ändring i U I... 

punkt 5 övergångsbestämmelserna till SfL. punkt 5 överg{l!lgshestlim

melserna till LfL och punkt 9 övergiingsbestiirnmelserna till FfL). 

U L är inte heller omedelbart tillämplig vid indrivning av skatter och 

allmänna avgifter. I 14 * 2 mom. Up anges uttryckligen att U l.:s bestäm

melser inte är tillämpliga i fall då utmätning utan dom eller utslag äger rum 

för "utskylder. allmänna avgifter. expeditionslö~en. hantlangning vid laga 

skifte eller annat dylikt". Enligt 59 ~ upphördslagen far emellertid utmlit

ning och införsel äga rum vid in.Jrivning av skatt eller allmiin avgift som 

avses i lagen och enligt 60 9 upphördslagen skall UL:s hcstiimmelser om 

verkställighet av utmätning och vad därvid för undantas. om utmiitt 

egendoms försäljning. om fördelning av influtna medel och om klagan 

över utmätningsmans förfarande tillämpas iiven vid utmiitning för s:idan 

skatt' eller allmän avgift. Hänvisningen till UL:s regler om exekutiv 
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försäljning får numera anses avse liven Stl .. LfL och Fil,, Undantag har 

emellertid gjorts för UL:s resp. de särskilda försiiljningslagarnas bestlim

melser om särskild tidsfrist för utmiitningsförriittning och för försiil.ining av 

utmätt egendom samt för föreskrift i UL om skyldighet att förskottera 

kostnad (60 § 3 mom. uppbördslagen ). Betriiffande skatter och allmiinna 

avgifter som inte omfattas av uppbi.irdslagen finns i andra författningar 

särskilda bestämmelser som hiinvisar till uppbördslagens regler om indriv

ning. t.ex. 53 §tredje stycket lagen t 1941:416) om arvsskatt och gf1voskatt. 

17 h * lagen ( 1958:295) om sjömansskatt. 10 § kungörelsen t 1965:260) 0111 

älgavgift m.m .. 48 §andra stycket lagen ( 1968:430) om merviinleskatt och 

22 §andra stycket och 26 *tredje stycket kupongskattelagen t 1970:624). 

Det bör också nlimnas att hetriiffande indrivningen av vissa medel som 

inte omfattas av uppbördslagen har i nyss nämnda övergångsbestiimmelser 

föreskrivits undantag fri'ln tilliimpningen av reglerna om slirskilda tids

frister för utmiitningsförrlittning och exekutiv fiirsiiljning. Detta giiller vad 

som i mål eller ärende vid domstol eller eljest i samband med riittegring har 

utgått av allmlinna medel och som enligt domstolens beslut skall <'iter

gäldas. sadan kostnad för allmiin riittshjiilp som part eller annan har !ilagts 

att ersätta statsverket enligt 31 § rlittshjiilpslagen t 1972:429) och vad som 

skall återbetalas enligt beslut som avses i 7 * lagen ( 1973: 137) om 

ekonomiskt bisttrnd till svenska medborgare i utlandet m.m. 

Beträffande indrivning av böter och viten finns ytterligare hestiimmelser 

utanför den rent exekutiva lagstiftningen i lagen om verkstilllighet av 

bötesstraff. den därtill anslutande tilliimpningskungörelsen och förord

ningen ang<'lende indrivning och redovisning av böter. Sistniimnda förord

ning är tillämplig även betriiffande st1dan särskild rättsverkan av brott som 

innefattar betalningsskyldighct. I fräga om indrivning av skatter och 

allmänna avgifter finns hcsfammelscr hl.a. i upphönlslagen och uppbörds

kungörelsen ( 1967:6:26). Ytterligare föreskrifter ang:iende bokföring och 

redovisning m.rn. i frt1ga om sriviil böter och viten 111.m. som skatter och 

allmiinna avgifter finns i medelsförvaltningskungörelsen ( 1964:886) od1 

LJSK. En del föreskrifter och anvisningar har ocksf1 meddelats av RSV och 

RRY. 

Som har niimnts tidigare skiljs i kronofögdemyndigheternas verksamhet 

mellan allmlinna mal och enskilda 1rn'll. Allmiinna mål avser friimst staten 

tillkommande fordringar av offentligriittslig natur. \1cn iiven vissa ford

ringar som tillkommer kommun drivs in som allmiint mål. Hit hör t.ex. 

byggnadsavgift och särskild avgift enligt lagen ( 1976:666) om prifi.iljder och 

ingripanden vid olovligt byggande 111.111. och hundskatt enligt förordningen 

( 1923: I 16l angäende skatt för hundar. I allmiinna mfd fiiretriids staten resp. 

kommun av kronofogdemyndigheten. 
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2.4 Självrättelse 

Utmätningsmannen ans~gs tidigare inte ha befogenhet att själv rätta 

verkstiilld utmiitning eller annan exekutiv fltgärd. om det i efterhand visade 

sig att åtgiirden inte borde ha vidtagits. Genom lagiindring år 1963 infördes 

emellertid stidan befogenhet i fråga om utmätning. Bestiimmelsema, som 

togs upp i 77 § UL. innebär att 0111 utmätningsmannen på grund av anspråk 

som siigs i 69 * UL - dvs. att tredje man påstår sig vara ägare till lös 

egendom som finns i gäldenärens bo - eller eljest finner att egendomen 

eller del därav inte hade bort utmätas. han kan föranstalta om rättelse. 

Sådan rättelse far dock inte vidtas senare iin tvfl veckor från det att 

förrättningen iigde rum. Innan rättelse sker skall borgenären beredas 

tillfälle att yttra sig, om det kan ske. Bestämmelserna gäller endast lös 

egendom. Friiga om rättelse av utmätning prövas alltid av kronofogde. 

iiven om utmätningen har verkstiillts av lägre befattningshavare ( 12 s andra 

stycket kronofogdeinstruktionen). 

I fråga om införsel gäller att utmätningsmannen skall ändra beslut om 

införsel. om anledning förekommer till det ( 12 * första stycket införsel

lagen). Hestiimmelsen iir timimplig sä.väl då beslutet var oriktigt frän 

bör:ian som di\ förhttllandena har lindrats efter beslutet. Ändring kan ske 

antingen till giildenärens eller till borgenärens förmån. Beslut om ändring 

kan i princip avse endast framtida belopp. Hinder torde dock inte före

ligga mot att utmiitningsmannen förordnar att belopp som har innehållits 

men iinnu inte har redovisats till borgenären skall betalas ut till gäldenären. 

Bestiimmelsen har motsvarande tilliimpning i mtil om utmätning av lön o.d. 

(67 a ~ 3 mom. UU. 

Enligt 17 kap. I :'i * RB kan domstol. om den pi'! grund av anmärkning 

eller eljest finner att dom eller beslut i tvistemål till följd av skrivfel. miss

riikning eller annat dylikt förbiseende innehåller uppenbar oriktighet. 

meddela beslut om riittelse. Pal"lerna skall få tillfälle att yttra sig innan 

sådant beslut meddelas. Dessa hestämmelser torde vara analogt tillämp

liga i fråga om beslut i utsökningsm{ll. 

I iivrigt iir den som vill päkalla iindring av ut111iitnings111ans beslut eller 

ätgiird i princip hiinvisad till att klaga hos överexekutor. Innan ett 

utsiiknings111äl har slutförts kan emellertid utmätningsmannen med 

sökandens medgivande i viss utsträckning l::\ta redan verkställd fltgiird 

återgfl dler iindra vidtagen ätgärd till svarandens fördel. Sådan äterg{lng 

eller ändring företas friimst i all111iinna mäl. i vilka utmätningsmanncn 

samtidigt handlar som representant för staten (resp. kommun). Denna 

möjlighet har medfört att befogenheten att vidta självrättelse enligt 77 * 3 

1110111. UL inte begagnas i allrniir:na mål. 

Här kan ocksf1 niimnas att utmätningsmannen i vissa andra fall skall 

häva verkstiillighet. Utmiitning skall t.ex. hiivas, om en inte lagakraft

vunnen dom som ligger till grund för utmiitningen undanröjs eller om 
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gäldenären före egendomens försäljning fullgör sin betalningsskyldighet. 

Beslut om införsel skall naturligtvis inte längre tillämpas om exekutions

titeln upphävs. Beslut om införsel för underhållsbidrag eller kommunal 

bidragsfordran skall hävas, om gäldenären betalar förfallna bidrag och det 

är anledning anta att bidragsskyldigheten skall fullgöras för framtiden (12 

§ andra stycket införsellagen). Nu nämnda och liknande fall utgör 

emellenid inte självrättelse i den mening som avses här. 

2.5 Statistiska uppgifter 

Under år 1976 inkom till kronofogdemyndigheterna i hela landet 

1.362.985 allmänna mål och avslutades 1.434.357 sådana mål. Vid årets 

utgång kvarstod 914.983 oavslutade allmänna mål. Under år 1975 uppdebi

terades 2.135 miljoner kr. 1 Av det belopp som kronofogdemyndigheterna 

är 1976 hade att driva in inlevererades i s. k. månadsräkningsmedel 1.194 

miljoner kr. Vid 1976 års utgång utestod 2.358 miljoner kr oredovisat. 

Under samma år inkom till kronofogdemyndigheterna 274.906 enskilda 

mål. Härav utgjorde 23.692 införselmål. 33. 125 mål om handräckning för 

ätenagande av gods som hade sålts genom avbetalningsköp och åter

stoden, 218.089, andra utsökningsmäl. Under året avslutades 263. 950 

enskilda mål. Vid årets utgång fanns 128.979 oavslutade sådana mål. 

Antalet handlagda enskilda införselmål uppgick under år 1976 till 86. 187. 

Antalet ärenden angående lönegaranti uppgick under året till 3. 922. 

Statistiska uppgifter rörande överexekutorernas verksamhet lämnas i 

bilaga 3 till protokollet i detta ärende. 2 Sammanfattningsvis kan nämnas 

följande. År 1976 inkom till landets överexekutorer 31.857 mål och hand

lades slutligt 31.571 mål. Till är 1977 balanserades 7 .264 oavslutade mål. 

Beträffande fördelningen av de slutligt handlagda målen på olika typer av 

mål kan hänvisas till tabell I i bilaga 3. Där lämnas ocksä vissa uppgifter 

om antalet överexekutorsmål under budgetåret 1975/76 (tabell llIJ. 

I bilaga 3 redovisas också vissa uppgifter om självr~ittelse m.m. vid 

kronofogdemyndigheterna. 

3 Lagberedningens förslag till utsökningsbalk 

3.1 Förslagets huvudsakliga innehåll 

Beredningen har haft att överväga vad som lämpligen hör föras in i en ny 

U B. Till utsökningsrätten hör enligt beredningen i första hand verkstäl

lighet av domar. beslut och andra exekutions titlar samt. om man utgår från 

UL:s tillämpningsområde. även olika former av handriickning. Bered

ningen har övervägt om konkursrätten bör föras samman med den egent-

1 Beloppen är avrundade. Tillförlitlig uppgift saknas om det belopp som uppdebitc
radcs år 1976. 
2 Bilagan här intagen som bilaga 4. 
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liga utsökningsrlitten men anser inte att något står att vinna med att i sin 

helhet föra samman så olikartade förfaranden som exekution i egentlig 

mening och konkursförvaltning •!ller med att ur konkurslagen ( 1921 :225) -

KL - bryta ut något eller ni'lgra avsnitt. Beredningen anser inte heller att 

förmånsrättsordningen. som regleras i förmånsrättslagen ( 1970:979) och 

berör både utsökningsrätt och konkursrätt. bör tas in i en ny UB. I Ut,ök

ningsrätt ll har beredningen behandlat lagsökning och betalningsföre

Higgande. Reglerna om lagsökning hör enligt beredningen snarast hemma 

inom RB:s ram. Även om mät om betalningsföreläggande skulle föras över 

till kronofogdemyndighet. vilket beredningen föreslog i nyss nämnda 

betänkande. kan reglerna därom utan· praktisk olägenhet kvarstä i en 

särskild lag. Lagsökning och bei:alningsföreläggande lir dessutom föremål 

för utredning inom justitiedepartementet och resultatet av denna utredning 

bör inte föregripas. Beredningen anser inte heller liimpligt att ur lagen om 

avbetalningsköp bryta ut de bestlimmdser som rör sjLilva handräcknings

resp. verkställighetsförfarandet och föra över dem till UB. Beredningen 

anser sälunda att en ny U B bör begränsas till den egentliga utsöknings

räl!cn och reglera exekutionsformerna verkstlillighet och handrlickning. 

Till skillnad fr:'ln UL biir enligt beredningen en ny UB vara direkt 

timimplig i frf1ga om all verkstlillighet som gäller hetalningsskyldighet eller 

annan förpliktelse. vare sig förpliktelsen har fastställts av domstol. av 

förvaltningsmyndighet eller i annan ordning. dvs. ocksä på indrivning av 

skatter och allmlinna avgifter m.m. Även beträffande handräckning som 

rör egendom är UB avsedd all i princip tillämpas generellt. 

Beredningen framhåller att genom de delbetänkanden som den tidigare 

har avliimnat har en väsentlig del av arbetet pä en ny UB blivit utfört. 

Beredningen utgår frän att de nya regler som har tillkommit på grundval av 

beredningens successiva förslag nu inte skall genomgttende övervägas på 

nytt 11.tan i allmänhet skall utan ändring föras in i balken. frånsett de 

ändringar som följer av organisatoriska nyheter och den nya redaktionella 

utformning som påkallas av all bestämmelserna förs in i en större enhet. 

Bercd9i·~gen har i enlighet hlirmed inte på nytt närmare motiverat de 

bestlimmelser som tidigare har antagits genom de partidla reformerna. 

Beredningens förslag till U B iir avsett att ersätta i första hand lJ I. och 

införsellagen samt SfL. I.JL oc:h FfL. Förslaget omfattar 19 kapitel om 

sammanlagt 420 paragrafer. Kapitlen är inte sammanförda till uttryckliga 

huvudavdelningar men iir grupperade på motsvarande sätt. I och 2 kap. 

rör exekutionsväsendet och andra för balken gemensamma bestämmelser. 

I 3- lo kap. behandlas verkställighet och i 17 kap. handriil:kning. De båda 

avslutande kapitlen. som iir gemensamma för verksllillighet och hand

räckning. reglerar kostnader i utsökningsmål resp. förfarandet hos krono

fogdemyndigheten och besvärsförfarandet. 

I ka11. i beredningens förslag innehåller bestlimmelser om U B:s tillämp

ningsnmrådc oc:h de myndigheter som prövar utsökningsmål oc:h om vissa 
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andra frågor som har samband därmed. I 2 kap. meddelas för balkens 

tillämpning gemensamma föreskrifter, bl.a. om innebörden av olika termer 

som <1nviinds i balken. om tillämpligheten av bestämmelser i balken som 

rör skepp, luftfartyg eller fast egendom och om ställande av säkerhet. 

Med 3 kap. inleds den stora avdelning som avser verkställighet, till 

skillnad frän handräckning. I kapitlet regleras vilka handlingar av olika 

slag som får ligga till grund för verkstiillighet och i vad män särskilda 

villkor gäller för verkstiilligheten. I anslutning hiirtill behandlas också 

invändningar som kan göras mot sökt verkställighet och verkan av att 

exekutionstitel upphävs sedan verkställighet har inletts. 

4 kt1p .. som innehåller bestämmelser om institutet införsel. överens

stämmer i huvudsak med nuvarande införsellag. 

5 kap. inleder de kapitel som behandlar utmätningsinstitutet och reglerar 

frågor som har samband med själva utmätningen. frånsett frågan om 

undantag från utmätning och säkerstiillande av utmätning. Där föreslås 

regler om bl.a. upplysningsskyldighet for gäldenären och tredje man, 

utmätningsordningen och förfarandet i samband med utmätning. Kapitlet 

innehåller också bestämmelser om förhållandet till tredje man. återvinning 

med anledning av utmiitningsansökan. rättsverkan av utmatning eller av 

betalning till kronofogdemyndigheten och självrättelse av utmätning. Även 

frågan om utmätningsverkan av betalningsfaststiillelse regleras i kapitlet. I 

6 kt1p. meddelas bestämmelser om giildeniirens beneficium och andra 

undantag frän utmiitning. Kapitlet motsvarar i allt väsentligt nuvarande 

regler i saken. I 7 kap. föresl1\s bestämmelser om de åtgärder som krono

fogdemyndigheten skall vidta beträffande utmätt egendom för att säker

stiilla utmätningen. Kapitlet innehåller också föreskrifter om provisorisk 

åtgärd. när utmätning inte kan ske genast. Bestämmelser om utmätning ~v 

lön och liknande ersättningar har tagits upp i 8 kap. De överensstämmer i 

sak i allt viisentligt med nuvarande regler om sådan utmätning. 

9 kap. inneh1\ller vissa bestämmelser som är gemensamma för exekutiv 

försäljning av all slags egendom. bl.a. bestämmelser om hinder mot försälj

ning och tidsfrist för försäljning. om f~rfarandet niir andel i viss egendom 

har utmätts och om tredje mans riitt till betalning ur exekutivt såld 

egendom. I 10 kaf'. regleras exekutiv försäljning av lös egendom frånsett 

registrerat skepp och registrerat luftfartyg m.m. Bestämmelser meddelas 

om såväl försäljning på auktion som försäljning under hand. Särskilda före

skrifter föreslås beträffande försäljning i fall då utmätning har skett av rätt 

till egendom som gäldenären har förvärvat under äganderättsförbeh1\ll. I 

kapitlet meddelas även bestämmelser om indrivning av utmätt fordran och 

om åtgärder efter utmätning av pantbrev eller av skuldebrev som iir 

intecknat i luftfartyg. 11. 12 och 13 kap. behandlar exekutiv försäljning av 

registrerat skepp m.m., av registrerat luftfartyg m.m. resp. av fast 

egendom. Dessa kapitel motsvarar i allt väsentligt nuvarande regler i SfL. 

LfL och Ffl .. frånsett att försäljningen skall ankomma på kronofogde-
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myndigheten i stället för på över·exekutor. 

I 14 kap. i beredningens förslag har tagits upp bestämmelser om det 

sista ledet i mål om utmätning, dvs. om redovisning och fördelning av 

medel som har influtit efter utmätning. 15 kap. innehåller bestämmelser 

om verkan av exekutiv försäljning. Där regleras sådan försäljnings verkan 

mot tredje man som var rätt ägare till egendomen och köparens rätt i 

sådana fall. Kapitlet innehåller också bestämmelser om ersättnings

skyldighet för gäldenären och borgenär, när exekutivt såld egendom 

frångår köparen eller när försäljningen medför att tredje mans rätt går 

förlorad. En bestämmelse före~;lås också om ersättningsskyldighet för 

staten i vissa fall. 

I 16 kap. ges bestämmelser om verkställighet av annan förpliktelse än 

betalningsskyldighet. t.ex. förpliktelse att utge viss lös egendom eller att 

avflytta från fastighet. Bl.a. regl·~ras vilka olika sätt för verkställighetens 

genomförande som står till buds. Vissa särskilda bestämmelser föreslås 

om avhysning, nämligen om tidsfrist och anstånd för avhysning och i vad 

mån avhysning får verkställas mot tredje man. 

I /7 kap. regleras handräckning. Där föreslås bestämmelser om dels 

kvarstad och andra säkerhetsåtgärder, dels handräckning för återstiillande 

av besittning, avhysning m.m. lngäende besUimmelser meddelas siirskilt 

om kvarstad för fordran. Bl.a. föreslås ett förstärkt skydd för sådan 

kvarstad. 

I /8 kap. har tagits upp regler om kostnader i utsökningsmal. Kapitlet 

innehåller detaljerade bestämmelser om såväl förrättningskostnader, dvs. 

statens kostnader för förfarandet. som parts egna kostnader. I det avslu

tande /Y kap. meddelas bestämmelser om dels fotfarandet hos kronofogde

myndigheten, dels klagan över beslut i utsökningsmål. I fråga om förfa

randet hos kronofogdemyndigheten föreslås bestämmelser bl.a. om parts 

ansökan och vad som har samband diitmed, om förhö.r med svaranden 

eller tredje man, om tvångsmedel och om kronofogdemyndighetens 

beslut. Föreskrifter meddelas också om handläggningen av vissa tvister 

som föreslås skola prövas av kronofogdemyndigheten. Besviirsförfarandet 

regleras ingående. 

Trots att införsel bara kan äga rum i vissa slags tillgångar och endast får 

ske för vissa slags fordringar har reglerna härom i beredningsförslaget 

ansetts böra få sin plats före reglermt om utmätning. Delta hiinger enligt 

beredningen samman bl.a. med att utmätning är en långt mera kompli

cerad exekutionsform som i förslaget regleras i elva kapitel. I 8 kap., som 

rör utmätning av lön o.d., har i fråga om fotfarandet i stor utstriickning 

kunnat hänvisas till reglerna om införsel i 4 kap. En annan möjlig plm:ering 

av reglerna om införsel hade enligt beredningen varit att föra in dem efter 

avdelningen om utmätning och före reglerna om annan verkställighet ;in 

sådan som rör betalningsskyhJighet. Frånsett att institutet införsel 

därigenom skulle få en mera undanskjuten plats än som svarar mot dess 
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praktiska betydelse hade följden hlivit att man antingen hade måst i 

kapitlet om utmätning av lön föra in en fullständig reglering av detta fö1fa

rande och vidare i ett senare kapitel om införsel fått i görlig män hänvisa 

till nyss nämnda regler om utmätning av lön eller också hade fått i kapitlet 

om utmätning av lön hänvisa framåt till det senare kapitlet om införsel. 

Bä.da alternativen skulle enligt beredningen medföra olägenheter i redak

tionellt hänseende. Att reglerna om införsel i förslaget har tagits in före 

reglerna om utmätning stämmer också väl. framhåller beredningen. med 

den påtagliga realiteten att utmätning av lön är en sekundär möjlighet att 

exekutivt ingripa mot den sorts tillgångar som bä.da insti!Uten giiller. 

3.2 Exekutiva myndigheter 

Beredningen framhåller att det tidigare har ansetts vara en principiell 

fråga humvida vid en reform exekutiva ärenden borde redan i första 

instans anförtros domstolarna eller ligga hos särskilda organ. Som skäl att 

lä.ta domstolarna handha exekutionen har åberopats det rent principiella 

argumentet att uppgiften tillhör riittsväsendet. Beredningen har redan i 

samband med 1964 års stora reform av polis-. åklagar- och exekutions

väsendet uppmiirksammat frågan och därvid uttalat sig för att exekutiva 

ärenden alltjämt bör i första instans åvila siirskilda exekutiva myndig

heter. Denna ståndpunkt utesluter naturligtvis inte att exekution tillhör 

rättsväsendet. 

Till stöd för den rådande ordningen kan enligt beredningen siirskilt fram

hållas att det skulle vara främmande för domstolarna att ha ansvaret fiir de 

allmiinna målen. Man kan svårligen ålägga dem att svara för intlrivning av 

skatter. nägot som är kronofogdemyndigheternas till sin nmfattning största 

arbetsuppgift. Och att dela upp verksamhetsområdet så att enskilda mål 

liiggs till domstol och allmänna mäl blir kvar hos kronofogdemyndighet 

skulle medföra betydande praktiska oliigenheter. I samband med 1964 i\rs 

reform framfördes inte några önskemål om att domstolarna skulle svara för 

exekutionsviisendet i första instans. Och under beredningens fortsatta 

arbete har inte heller kommit fram sådana önskemål. Beredningen anser sig 

sålunda kunna utgå från att exekutionen i enlighet med 1964 års beslut 

skall i första hand ligga hos kronofogdemyndighet och inte hos domstol. 

Beredningen anser angeliiget att det nuvarande antalet instanser i utsök

ningsmäl nedbringas och en organisatoriskt enklare ordning även i övrigt 

genomförs. Enligt beredningen är det naturligt och ändamålsenligt att 

kronofogdemyndighet görs till det organ som på exekutionssidan får 

motsvara allmän underrätt på den di.imande sidan. Uppenbarligen är det 

fullt möjligt att utan risk för r~ittssiikerhetcn minska antalet instanser i 

utsökningsmål genom att avskaffa överexekutor som mellaninstans. Bered

ningen anser också att en lämplig ordning vinns 9m de ärenden som nu 

handliiggs av övcrexekutor som första instans liksom forsiiljning av regis-,. 
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trerat skepp, luftfartyg m.m. och fast egendom anförtros kronofogde

myndighet. Detta förutsätter att kvalificerad arbetskraft finns att tillgå hos 

kronofogdemyndigheten och att det inom myndigheten sker en ändamåls

enlig arbetsfördelning. Beredning,~n påpekar att statsmakterna år 1972 har 

fattat principbeslut om en stark minskning av antalet kronofogdedistrikt. 

Efter en sfttlan minskning bör n1imnda krav kunna uppfyllas utan större 

sväright'ter. 

BcrcJningen har övervägt huruvida någon del av de ärenden angående 

förorJnande om verkstlillighet av vissa domar och beslut m.m. som nu i 

forsla instans tas upp av överexekutor bör gå till underrätt som då skulle 

pröva förutsiittningarna för verksrnllighet och ge direktiv om och hur verk

ställighet får äga rum. Beredningen har emellertid inte ansett ändamåls

enligt att flytta dessa ärenden frän överexekutor till underrätt. Man vinner 

en betydligt enklare och mera överskådlig ordning. om de anförtros krono

fogdemyndighet som första instans. Kronofogdemyndigheten mäste ju 

under alla förhållanden medverka vid verkställigheten och kvalificerade 

befattningshavare hos myndigheten hör kunna bemästra uppgiften. Bered

ningen påpekar att den inte timnar föreslå någon ändring i den nuvarande 

ordningen att förutsiittningarna för verkstiillighet av vissa utländska 

domar eller beslut eller av utHindska skiljedomar skall prövas av Svea 

hovriitt. 

Fktriiffande exekutiv försäljning av registrerat skepp. luftfartyg m.m. 

och fast egendom framhåller beredningen att den i tidigare betänkanden 

har riiknat med att. om överexekutor avskaffas, sakkunniga förrätt

ningsmän vid behov skulle kunna användas utanför det kronofogdedistrikt 
diir vederbörande är stationerad. I fråga om registrerade skepp och luft

fartyg kan man över huvud inte vänta sig att det annat än på ett mycket 

begränsat antal stiillen kan finnas förriittningsman· med erfarenhet på 

· omrädet. Efter den eftersträvade minskningen av antalet kronofogde

distrikt torde däremot i fråga om försiiljning av fast egendom sakkunnig 

komma att finnas inom varje distrikt. möjligen med ett eller ett par 

undantag. Oavsett var den som anlitas är stationerad, bör han i ett aktuellt 

ärende handla i den lokala kronofogdemyndighetens namn. Att utmät

ning~lirende inte behöver flyttas från första till andra instans när den 

utmätta egendomen skall säljas innebär enligt beredningen givetvis en 

organisatorisk fördel. 

Av ärenden som överexekutor nu handlägger som första instans intar i 

övrigt, anför beredningen vidare, handräckningsärendena en särställning. 

Även om införsel, utmätning och andra verkställighetsärenden skall hand

läggas av kronofogdemyndighet i första instans kan man tänka sig att göra 

domstol ensam behörig att i första instans ta upp ansökningar om hand

räckning. Beredningen har emellertid inte funnit att detta skulle innebära 

någon vinning utan stannat för att det praktiskt lämpligaste är att behålla 

möjligheten för vederbörande att vända sig till exekutiv myndighet, vilken 
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- om överexekutor avskaffas - bör vara kronofogdemyndighet. .Ä.renden 

om handräckning kräver snahbt ingripande, t.ex. om det gäller skepp eller 

luftfartyg som väntas anlända till viss hamn eller flygplats. Sökanden bör 

därför kunna vända sig till den myndighet som är närmast till hands. Det 

är I.ex. i fråga om kvarstadsansökan inte möjligt att. om befogenheten att 

ingripa läggs hos domstol, alltid lita till just den domstol vid vilken 

eventuell talan i saken sedermera skall väckas. I andra fall. sa,;om vid åter

ställande av besittning. är det kanske inte alls aktuellt att talan skall 

hehöva väckas vid domstol. Det kan enligt beredningen knappast 

hestridas att den för praktisk verkstlillighet inriittade kronofogdeorganisa

tionen är bättre ägnad att tillgodose kraven ptl snahha ingripar.den än 

domstolarna. Domstols beslut om handräckning mäsk f.ö. under alla 

omständigheter befordras till kronofogdemyndigheten för att genomföras. 

Motsvarande gäller nu heträffande överexekutors heslut om hand

räckning. Efter överexekutors avskaffande kan kronofogdemyndigheten, 

om den får befogenhet att ta upp ärenden om handrih:kning, håde meddela 

heslut därom och själv befordra beslutet till verkställighet. Beredningen 

föreslä.r alltså att kronofogdemyndighet fär befogenhet att besluta om 

handräckning i huvudsak enligt vad som nu giUler för överexekutor. 

Därvid forntsätts att myndigheten blir utrustad med kvalificerad personal 

för ändamålet. 

Beredningen påpekar att handriickning kan heviljas av överexekutor inte 

bara direkt enligt UL:s hestämmelser därom utan iiven pä grund av hiinvis

ningar i andra lagar till U L. I stort sett torde enligt heredningen inte finnas 

anledning att skilja mellan handräckning direkt enligt LJ L och hand

räckning pä. grund av hänvisning till U L:s bestUmmclser. 

I åtskilliga författningar läggs speciella befogenheter hos överexekutor, 

I.ex. att motta deposition av hyra m.m. Beträffande dessa befogenheter för 

i varje särskilt fäll prövas, anför beredningen, om övcrexekutor bör 

ersättas av kronofogdemyndighet eller någon annan myndighet. Antalet 

sådana ärenden och därmed förenat arbete är inte sa stort att det i 

nämnvärd grad påverkar den nu aktuella organisationsfrågan. 

Beredningen erinrar i detta sammanhang om de ärenden rörande fördel

ning av medel enligt U L:s regler som nu handliiggs <tv liinsstyrelsen. 

Eftersom fördelningen sker med tillämpning av reglerna om fördelning av 

köpeskilling för utmätningsvis såld fast egendom kan det syna~ rationellt 

att överflytta även dessa fördelningsärenden till kronofogdemyndighet. 

Om det inte sker utan ärendena stannar hos länsstyrelsen, kan denna 

behöva anlita expert på hithörande frågor hos kronofogdemyndighet eller 

på annat håll. 

Beträffande frågan om överinstans till kronofogdemyndighet kan man 

enligt beredningen, om överexekutor avskaffas. tänka sig att talan fran 

kronofogdemyndigheten skulle fullföljas inte till hovrätt utan till tingsrätt 

eller annan domstol som dömer i första instans. Om talan skall frän krono-
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fogdemyndighet fullföljas till underrätt. kommer dock inte antalet 

instanser i exekutiva ärenden att minska, om inte särskilda begränsningar 

ställs upp i fråga om fullföljd till högre instanser. Tvärtom skulle i alla 

ärenden som nu handläggs av överexekutor som första instans liksom i 

ärenden angående försäljning av skepp. luftfartyg m.m. och fast egendom 

tillkomma en ny mellaninstans. Beredningen kan å andra sidan inte finna 

lämpligt att, om talan i exekutiv<i ärenden skulle fullföljas till underrätt, 

särskilt begränsa möjligheterna till fullföljd därifrån. Exekutiva ärenden 

erbjuder inte sällan svåra rättsliga problem som bör få prövas av överrätt. 

Man kan vidare enligt beredningen knappast tänka sig att alla ärenden 

oavsett sin beskaffenhet skulle gä från viss kronofogdemyndighet till en 

och samma underrätt. I stället torde man tvingas alt dela upp ärendena på 

olika slags domstolar, t.ex. så alt ärenden om försäljning av fast egendom 

går till fastighetsforum, ärenden om avhysning av hyresgäst till hyres

domstol osv. En sådan fullföljdsordning blir svåröverskådlig och kan 

befaras medföra svftrigheter i tillämpningen. Vidare får man räkna med att 

talan skulle fä fullföljas till underrätter med mindre domkretsar än krono

fogdemyndigheternas distrikt. Ddta kan enligt beredningen inte vara 

lämpligt. Det är i övrigt naturligtvis viktigt att man snabbt kan fä. ett 

auktoritativt avgörande i saken. 

Beredningen anser att valet av överinstans bör stå mellan hovriilt och en 

särskild överinstans för exekutiva iirenden för hela riket. Det senare alter

nativet kan i förstone synas tilltalande från !lera synpunkter. Ärendenas 

snabba avgörande kan befordras och enhetligheten i avgörandena främjas. 

Beredningen erinrar här om att RS V nyligen har utsetts till centralmyndig
het för exekutionsviisendet och skall ersiitta den mera provisoriska exeku

tionsviisendets organisationsnämnd. RSV skall få betydande admini

strativa och praktiska uppgifter inte minst med tanke pa skatteindriv

ningen. Bl.a. kommer eventuell central datahehandling att förfäggas dit. 

Beredningen kan emellertid inte finna lämpligt alt i en centralmyndighet av 

den typen bygga in en över- och slutinstans för prövning av talan som full

följs i exekutiva ärenden. 

Man skulle sålunda vara nöd'.-,akad att inrätta en självstiindig över

instans. Denna måste ha en sådan sammansättning att den kan viil fylla 

uppgiften alt vara slutinstans även i rättsligt svåra exekutiva ärenden. En 

kollegial dom~tol iir nödvändig. Beredningen har den uppfattningen att 

tillströmningen av besvär i k valific'erade ärenden inte hlir tillräcklig för att 

motivera inrättandet av en siirskilJ kollegial domstol för ändamålet. Härtill 

kommer att principiella erinringar kan framställas mot att låta exekutiva 

ärenden slutligt avgöras i en instans som är helt skild frän domstols

vibcndet i övrigt. De svåra frågor som uppkommer i sådana ärenden är av 

civilriittslig natur och det är betydelsefullt alt de hedöms pa ett sätt som 

stär i överensstLimmelse meJ avgörandena när motsvarande frågor upp

kommer utan samband med exekutiva ärenden. Inte minst i fråga om hand-
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räckning synes det olämpligt att talan föllföljs till en sådan central över

instans som har nämnts nyss. Över huvud kräver ett kvalificerat 

avgörande av svårare exekutiva ärenden att den som prövar saken har god 

överblick över hela civilrätten. Beredningen påpekar att exekutiva 

besvärsmål i allmänhet brukar avgöras på grundval av skriftligt material. 

Ibland kan det emellertid vara behövligt att parterna inställer sig till 

muntlig förhandling. Om parterna eller deras ombud i så fall skall nödgas 

inställa sig i stationeringsorten för en central instans för hela riket skulle 

det innebära en avsevärd olägenhet för dem. Det finns dock den möjlig

heten att sammanträde hålls pä en ort som ligger mera bekvämt till för 

parterna. 

Sammanfattningsvis uttalar beredningen att det inte föreligger till

räckliga skäl för en så genomgripande omläggning av förfarandet i 

exekutiva ärenden som att ersätta prövningen i hovrätt och högsta dom

stolen med prövning hos en särskild central instans för hela riket. 

Av det sagda följer att exekutiva ärenden enligt beredningens mening 

bör fullföljas från kronofogdemyndighet till hovrätt. En farhåga är att detta 

kan leda till en besvärande arbetsbelastning för hovrätterna. Den sållning 

som hittills har skett hos överexekutor kan emellertid åstadkommas 

genom lämpliga regler för kronofogdemyndighetens eget handlande. 

Redan nu vidtar kronofogdemyndigheten i viss utsträckning s.k. själv

rättelse samt jämkningar vid införsel och utmätning av lön. Möjligheten till 

självrättelse bör enligt beredningen vidgas. Av olika skäl. bl.a. för att man 

skall få en så enhetlig praxis som möjligt, är det lämpligt att kronofogde

myndigheten genom tjänsteman i högre ställning rutinmässigt följer de 

underordnades tillämpning. Den överordnade tjänstemannen bör i 

praktiskt lämplig omfattning kunna vidta rättelse vid sådan rutinmässig 

granskning eller med anledning av skedda påpekanden. Dessutom bör en 
särskild granskning ske. när formliga besvär anförs över meddelat beslut 
eller vidtagen åtgärd. I anslutning till det sagda framhäller beredningen att 

enhetlig praxis hos kronofogdemyndigheterna kan främjas även genom 

anvisningar från regeringen eller RSV. t.ex. i fråga om sådana rutin

ärenden som införsel och beträffande beneficium o.d. Sådana anvisningar 

är enligt förslaget inte bindande men har givetvis ändå sin praktiska 

betydelse. 

Den granskning som förutsätts skola ske hos kronofogdemyndigheten 

kan, anför beredningen, sägas innebära ett slags hos myndigheten inbyggd 

överprövning. Man bör naturligtvis fråga sig, om detta system innebär 

någon vinning jämfört med den nuvarande ordningen. En intern över

vakning hos kronofogdemyndigheten av de underordnade tjänstemännens 

tillämpning är emellertid under alla omständigheter önskvärd och för 

allmänheten är det en vinst. om rättelse kan i ökad omfattning ske utan att 

formliga besvär behöver anföras till högre instans. 
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3.3 Handläggningen av mål angående indrivning Bl' skatter, böter o.d. 
(allmänna mål) 

Beredningen anser att en ny UB. i motsats till UL men i överens

stämmelse med införsellagen, bör vara direkt tillämplig även på brottmåls

domar som innefattar betalningsskyldighet eller annan förpliktelse samt på 

indrivning av skatter och allmänna avgifter. Att täta den grundläggande 

lagstiftningen även i fortsättningen hli direkt tillämplig endast på en mindre 

del av de exekutiva ärendena synes mindre tillfredsställande. De 

avvikande bestämmelser som i en del detaljer behövs beträffande allmänna 

mål är enligt beredningen inte fler eller större än att de med stöd av 

bemyndigande kan meddelas av regeringen. Givetvis får inte genom 

sådana hestämmelser göras inträng i enskild rätt. Vad som kan komma i 

fråga är regler som ger kronofogdemyndigheten större frihet att på det 

allmännas vägnar medge avbetalning och anstånd med försäljning o.d. 

samt föreskrifter om hl.a. redovisning. 

Enligt beredningens förslag skall sålunda balken i fråga om verkstäl

lighet vara tillämplig heträffande all verkst:-illighet som gäller betalnings

skyldighet eller annan förpliktelse att prestera eller underlåta något I I kap. 

I §).Vidare föreslås beträffande ärenden som rör böter. viten. förverkande 

av egendom eller annan särskild rättsverkan av brott och ärenden som 

gäller skatter eller allm1inna avgifter att regeringen får meddela bestäm

melser som avviker från balken (I kap. 8 § ). 

3.4 Självrättelse 

Beredningen anser som har berörts nyss att möjligheten till självrättelse 

bör vidgas, hl.a. för att undvika en besviirande arbetshelastning för hov

rätterna. För allmänheten är det enligt beredningen en vinst om rättelse 

kan ske i ökad omfattning utan att formliga besviir till högre instans 

behöver anföras. Det är samtidigt angeläget att möjligheten till själv

rättelse inte missbrukas. Befogenheten får sålunda inte leda till godtyckliga 

beslut fram och tillbaka utan syft:ir till att upprätthålla en god och såvitt 

möjligt enhetlig praxis. Något missnöje har inte heller framkommit beträf

fande tillämpningen av vad som nu gäller. Befogenheten hör forhehållas 

kvalificerade tjänstemän. 

Beträffande utmätning (frånsett utmätning av lön o.d.) framhåller bered

ningen att rättelseinstitutet har fungerat väl i praktiken. Det synes lämpligt 

att fortsätta på den inslagna vägen och vidga möjligheten för kronofogde

myndigheten att i gäldenärens intresse hesl4ta om rättelse i skedd utmät

ning. En sådan befogenhet motverkar att alltför många ärenden förs upp 

till hovrätt. I förslaget skiljs mellan det fallet att utmätt egendom tillhörde 

tredje man och andra fall (5 kap. 33 § första stycket resp. 5 kap. 34 § i för

slaget). För rättelse i det förra fallet föreslås inte någon särskild tidshe

gränsning. Om det genom r~ittegång eller på annat sätt blir utrett att utmätt 
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egendom tillhörde tredje man. skall enligt förslaget utmätningen hiivas, 

såvida inte tredje mannen efter meddelat föreläggande har förlorat sin rätt 

mot sökanden. Förslaget innebär att utmätningen skall kunna hiivas så 

länge det är praktiskt möjligt. Utmätningen hör sålunda kunna hävas även 

efter försäljning av egendomen, så länge beslut om fördelning eller utbe

talning inte har meddelats. 1 sådant fall skall enligt uttr·y1:klig bestämmelse 

i förslaget hävandet av utmätningen gälla endast rätten till influtna medel. 

En sådan liberalitet synes beredningen vara en naturlig följd av att det inte 

kan förutsättas att tredje man som berörs av utmiitningen får kännedom 

därom genast. Enligt förslaget kan tredje man anföra besviir över utmät

ning utan begränsning till viss tid. 

Beredningen föreslår vidare att om kronofogdemyndigheten av annat 

skäl än som avses i 5 kap. :n s finner att utmätt egendom inte borde ha 

utmätts, rättelse skall ske (5 kap. 34 *l· Bestämmelsen avser bl.a. fall dt1 

hinder rätteligen har förelegat mot verkstiillighet eller utmiitt egendom 

borde ha ingått i gäldenärens beneficium eller utmätning har skett i strid 

mot annan föreskrift som hindrar utmätning eller då utmiitningsordningen 

har åsidosatts. För rättelse hör enligt beredningen krävas att den iir klart 

befogad. Beredningen diskuterar om den nuvarande tidsfristen om två 

veckor för rättelse bör förlängas i fall som nu avses. Rättelse enligt 5 kap. 

34 § avser förhållanden som det ofta kan vara svårt att bedöma i fall då 

någon längre tid har förflutit från utmiitningen. t.cx. om saken rör g~ildc

närens beneficium. Det kan också inviindas att förfarandet blir alltför 

lösligt om verkställda åtgärder får ändras när som helst. Frågan om tids

fristen för rättelse har dessutom samband med tiden för anförande av 

besvär över utmätning. Enligt beredningens förslag skall sökande rn.:h 

gäldenär kunna anföra besvär över annan utmätning än löneutmätning 

inom tre veckor från delgivning av beslutet, medan tredje man får besvära 

sig utan begränsning till viss tid. Det mastc enligt beredningen anses 

mindre lämpligt om gäldenären kan påkalla riittelsc sedan hesvärstiden för 

honom har gått till ända utan att besvär har anförts. 

Beredningen anser diirför att det inte hör komma i fraga att rättelse 

enligt paragrafen får ske utan tidsbcgriinsning. Diiremot kunde överviigas 

att något förlänga den nuvarande tidsfristen. t.ex. till tre veckor från 

utmätningen. Vid en tidsfrist av tvt1 veckor för riittclse har giilden~iren 

ytterligare minst en vecka till förfogande för att anföra besvär över utmiit

ningen. om han inte har lyckats utverka riittelse. Heredningen anser att 

denna tidsfrist hör behållas för rättelse enligt paragrafen. Om besvär har 

anförts över utmätningen. hör dock rättelse. i samband med den gransk

ning som förutsätts äga rum innan handlingarna sänds till hovriitten, kunna 

ske även efter utgången av tvåveckorsfristen. Detta är siirskilt motiverat 

av önskemålet att minska tillstriimningen av mål till hovriitterna. Bered

ningen föreslår diirför att sådan riittelse som avses i 5 kap. 34 s inte ·rnr 

vidtas senare iin två veckor från utmiitningcn annat iin om talan har full

följts mot utmätningen. 
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De föreslagna hestämmelserna om rättelse av utmätning är tillämpliga 

iiven i fråga om fast egendom. 

I fall di\ hestiimmelserna om h~ivande och annan rättelse av utmätning 

inte är tilliimpliga kan kronofogdemyndigheten. framhåller heredningen. 

innan utmiitt egcndnm har sålts, med sökandens medgivande låta utmät

ning ga åter eller eljest iindra verkställd åtgärd till gäldenärens fördel. I 

iirenden angående uttagande av höter. skatter m.m. kan kronofogde

myndigheten. i den man direktiven för myndigheten medger det. i egen

skap av representant för statenihorgenären helt eller delvis avstå från 

verkstiilld utmätning. 

I fråga om inför<.el föreslår heredningen att kronofogdemyndigheten 

erhåller samma hefogenhet alt sjiilv ändra heslut om införsel. när 

anledning föreligger diirtill. som finns redan f.n. (4 kap. 12 § första 

stycket). Motwarande giiller utmiitning av lön o.d. 18 kap. 5 §jämförd med 

4kap. 12h 
Bet riiffande hamlriil:kning föreslår heredningen en uttrycklig bestäm

melse om att siikerhetsåtgärd skall genast hävas bl.a. om det på grund av 

upplysta omstiindigheter befinns att åtgärden inte hade bort äga rum ( 17 

kap. 14 ~). 

Beredningen påpekar att de bestämmelser som sålunda föreslås om 

sjiilvriittdse inte iir uttömmande. Kronofogdemyndighetens verksamhet är 

till stiirre delen av rent praktisk art och det torde följa av verksamhetens 

beskaffenhet att myndigheten i viss omfattning måste kunna ändra 

vidtagna åtgärder. Kronofogdemyndighets beslut och åtgärder bör sålunda 

inte göras mera bindande än som är nödvändigt med hänsyn till syftet med 

dem. Om kronofogdemyndighet genom något beslut har slitit en tvist 

mellan parter, kan emellertid enhgt beredningen beslutet inte bli föremål 

för självrättelse utan stöd av lagbestiimmelse. Vidare får enligt förslaget 

sjlilvrättelse av heslut om utmätning ske endast under de förutsättningar 

som anges i 5 kap. 33 och 34 §§. Har åter kronofogdemyndigheten under

låtit att ta viss egendom i mät därför att förrättningsmannen har ansett at·t 

den ingick i gäldenärens heneficium eller på grund av sin beskaffenhet inte 

var utmätningsbar, är myndigheten oförhindrad att ändra mening. Bl.a. kan 

överordnad hcfattningshavare ha en annan uppfattning i saken och ge 

order om att egendomen skall utmätas. Beträffande försäljning och köpe

skillingsfördelning följer enligt beredningen av åtgärdens heskaffenhet att 

den inte kan hävas av kronofogdemyndigheten själv. I fråga om verkstäl

lighet av annan förpliktelse än betalningsskyldighet torde också möjlig

heten till självrättelse vara begränsad. Rena misstag vid genomförandet, 

t.ex. vid öppnande av väg eller hiimtning av avbetalningsgods. torde dock 

kunna rättas. Motsvarande gäller avhysning. 

I fråga om det praktiska genomförandet av olika förrättningar torde 

kronofogdemyndigheten, anför beredningen vidare, över lag ha befo

genhet att successivt anpassa fotfarandet efter vad situationen kräver, 
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t.ex. i fråga om åtgärder för säkerställande av utmätning. En del uttryck
liga beslut gäller på grund av sakens beskaffenhet endast tills vidare. I 

vissa fall, t.ex. när det är fråga om undantag från förbud eller anstånd med 
försäljning, förutsätts att avslag på ansökan inte hindrar vederbörande att 
återkomma. 

Beredningens förslag utgår i enlighet med det sagda från att det - utöver 
de fall som särskilt nämns i lagtexten - på grund av verksamhetens beskaf
fenhet finns viss befogenhet för kronofogdemyndigheten att ändra 

meddelade beslut och åtgärder. Det har inte synts rådligt att söka fixera 
denna befogenhet i lagtext. Däremot kan det enligt beredningen vara 

lämpligt att frågan uppmärksammas i administrativa föreskrifter som 
närmare anger hur kronofogdemyndigheten bör föifara. 

Anledning till rättelse kan, anför beredningen. yppas vid den rutin
mässiga granskning av underordnades arbete som högre tjänsteman förut

sätts utföra. Påpekande av part eller tredje man kan också ge anledning till 
rättelse. Kronofogdemyndigheten bör självmant ta upp fråga om själv

rättelse när anledning föreligger därtill. Beredningen föreslår sålunda att 
kronofogdemyndigheten självmant skall pröva fråga om ändring eller 
rättelse när sådan åtgärd är tillåten och anledning föreligger I 19 kap. 18 § 

första stycket första meningen beredningens förslag). 
Beredningen förordar vidare att en särskild granskning skall ske vid 

kronofogdemyndigheten, när besvär har anförts över meddelat beslut eller 

vidtagen åtgärd. Detta kan ske om besvärshandlingen, som beredningen 
föreslår. skall inges till kronofogdemyndigheten som vid behov ger 

motparten del därav. Enligt beredningens förslag skall vad som sligs i 19 
kap. 18 § om kronofogdemyndighetens prövning av fråga om bl.a. lindring 

eller rättelse glilla liven när anförda besvär ger anledning därtill ( 19 kap. 36 
§första stycket). 

Beredningen framhåller att klaganden eventuellt kan bli tillfredsstlilld 
genom beslut som kronofogdemyndigheten meddelar med anledning av 
anförda besvär. I andra fall kan han avstå från fullföljd oaktat beslutet i 
någon del har gått honom emot. Slutligen kan han av svarandens för

klaring bli övertygad om att han bör återkalla sina besvär. Beredningen 
föreslår att om inte klaganden blir tillgodosedd genom tillämpning av 19 
kap. 36 §första stycket eller återkallar sin talan, kronofogdemyndigheten 

skall så snart som möjligt sända besvärsinlagan och övriga handlingar i 

ärendet till hovrätten ( 19 kap. 37 §första stycket). Om klaganden har blivit 

tillgodosedd genom självrättelse eller om han har återkallat sin talan. skall 

sålunda enligt beredningens förslag handlingarna över huvud inte tillställas 

hovrätten. 
Det kan inträffa att sedan part har anfört besvär motparten medger 

ändring av kronofogdemyndighetens beslut. Beredningen förutsätter att 

kronofogdemyndigheten då alltid kan rätta meddelat beslut eller vidtagen 
åtgärd i enlighet med medgivandet och även företa de följdåtglirder som 

7 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 1 
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föranleds diirav. Beredningen har överviigt huruvida kronofogdemyndig

heten horde bemyndigas att liven i andra fall med anledning av anförda 

besvär vidta självrättelse. oaktat befogenhet diirtill eljest inte står till buds. 

Därigenom skulle kunna förebyggas att ärendet måste överlämnas till hov

rätten. Eftersom det måste röra sig om ett mycket ringa antal fall då 

tillämpning av befogenheten skulle kunna komma i fråga har beredningen 

emellertid ansett Himpligast att inte föresll'I någon sådan viugad befogenhet 

till självrätlelse. 

Det kan nämnas att beredningen i 5 kap. 33 * också föresli\r bestäm

melse om att utmätning skall hiivas. om försiiljning av egendomen eller 

indrivning av utmätt fordran inte kan amas ge ett överskott som gör 

åtgärden försvarlig. Förslaget innehåller vidare en uttrycklig besti;rnmelsc 

om att beslut som till följd av skrivfel. rliknefel eller annat sådant förbi

seende innehäller uppenbar oriktighet fär 1-iiltas av kronofogdemyndig

heten även ~edan ärendet har av~;lutats ( 19 kap. 18 *andra stycket). 

4 Remissyttrandena 

4.1 Allmänna synpunkter på förslaget 

Beredningens förslag till UB har fält ell gynnsamt mottagande av remiss

instansema. Alla instanser utom en tillstyrker eller förklarar sig inte ha 

någon erinran mot att förslaget !liggs till grund för lagstiftning. 

Av allmänt positiva uttalanden om förslaget kan niimnas följande. 

Hol'riittcn fi'ir \liistm .frerige anser att förslaget har stora förtjiinster och 

är skickligt och nmsorgsfullr utarhetat. Det lir enligt hovrätten viil ägnat 

att liiggas till grund fiir lagstiftning. Enligt lw1·riitte11 .fi'ir Ö1·re Norrlund Hr 

förslaget väl genomtänkt och konsekvent utformat. De föreslagna bestäm

melserna undanröjer i många betydelsefulla avseenden den ofullständighet 

och oklarhet som vidlåder den nuvarande utsökningslagstiftningen och 

ll'rde medge en smidigare och effektivare ti!Himpning lin nu gällande 

regler. S1·ea ho1-rii11 framhåller att förslaget spiinner över ett vidstriickt 

och delvis mycket komplicerat riittsområde. Många av de behandlade 

frågorna har betydande principiellt intresse och de föreslagna reglerna 

kommer genomgående att fä stor praktisk hetydelse. Hovriitten anser att 

förslaget är ägnat att läggas till grund för lagstiftning efter överarhetning 

och ytterligare utredning i vissa delar. 

RSV anser att beredningen har lagt ner ett förtjiinstfullt arbete på betiin

kandet. Förslaget tillgodoser i stort såviil de krav pt1 effektivitet som 

numera bör ställas på den statliga verksamheten som de krav på riitts

säkerhet som den enskilde medborgaren i dag kan ställa. Frtin juridisk-tek

nisk synpunkt har fiirslaget enligt RSV synnerligen hög kvalitet. Enligt 

kammarriittcn i Stockltn/111 syne~~ förslaget utgöra ett synnerligen gediget 

och väl genomfört utredningsarbetc inom ett svårbemästrat och kornpli-
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cerat omrflde. Om tiden likväl ännu inte är inne att i allo genomföra vad 

beredningen förordar. beror detta inte på brister i förslaget. 

l.iinsstyre/sen i Stockholm.i· län anser att förslaget utgör resultatet av ett 

synnerligen omfattande och skickligt lagstiftningsarbete och bör beträf

fande de materiella riittsreglerna i stora delar kunna läggas till grund för 

lagstiftning. Enligt länsstyrelsen i Norrbottens län är förslaget ägnat alt 
avhjiilpa bristerna i U L. I förslaget har tagits hänsyn till en rad frågor som 

i rättstillämpningen har vållat problem och osäkerhet. Reformerna före

faller ändamålsenliga och anpassade efter tidens krav. Många nyheter i 

förslaget är av stor rraktisk betydelse. Kru11o_fi1gdej('ire11ingen framhåller 

att trots de delreformer som har genomförts i fråga om U L stora delar av 

lagen alltjLimt är föråldrade och tillämpningen vållar stora svårigheter för 

de exekutiva myndigheterna. Föreningen hälsar dätför förslaget med 

tillfredsställelse. Den klarhet och stringens som utmärker lagtexten samt 

de utförliga och klarläggande motiv ~om redovisas i betänkandet blir av 

utomordentligt värde för rättstillämpningen. Många rättsfrågor av svårlöst 

natur, som kronofogdemyndigheterna har brottats med under årens lopp, 

har kommit närmare sin fösning genom beredningens motivuttalanden. 

Ad1'11kar.wmji111det uttalar sin tillfredsställelse med att beredningen har 

verkställt en ingående översyn av utsökningsrätten och på så klarläggande 

sätt redovisat sina motiv för de framlagda förslagen. Sammanförandet till 

en utsökningsbalk av de regler som f.n. återfinns i en mångfald exekutions

rättsliga lagar är ägnat att på ett effektivt sätt bidra till ökad överskådlighet 

och klarhet på exekutionsrättens område. 

Endast en remissinstans. länsstyrelsen i Giiteborgs och Bohu.1· län. 

ställer sig negativ till att förslaget upphöjs till lag. Som skäl åberopas -

utöver önskemål om att de föreslagna reglerna i systematiskt hänseende 

ordnas på annat sätt än beredningen har gjort - i huvudsak att bered
ningens förslag i fråga om organisationen av exekutionsväsendet inte bör 
genomföras (se även avsnitt 4.2). 

Frågan vad som bör ingå i en utsökningsbalk berörs i en del remiss

yttranden. Beredningens åsikt att konkursrätten. förmånsrättsordningen, 

summarisk betalningsprocess och återtagande av avbetalningsgods även i 
fortsättningen bör regleras utanför UB och att balken hör begränsas till 

den egentliga utsökningsrätten delas av nästan alla remissinstanser. 

Konkurslagskommitten påpekar att det överensstämmer med vad som i 

allmänhet gäller utomlands. bl. a. i de övriga nordiska länderna. att 

konkursrätten - som även omfattar ackordslagstiftningen - i systematiskt 

hänseende hålls isär från utsökningsrätten i egentlig mening. Utredningen 

om siikerhet.l'åtgärder m.m. i skatteprocessen är så till vida kritisk som 

utredningen anser det önskvärt. i vart fall från det allmännas synpunkt, att 

frågor om special- och generalexekution beaktas i ett sammanhang så att 

en samordning kan ske av bestämmelserna på dessa områden. Enligt 

utredningen bör därvid uppmärksammas näringspolitiska och sociala 

.t 
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frågor. vilka under senare år harfätt en E1llt större betydelse vid exekution. 

Svea hoi·rätt saknar en närman~ diskussion av frågan om UB bör reglera 

inte bara verkställighet utan även förfaranden som närmast har karaktären 

av summarisk process. Det kan enligt lwvrättenför Västra Sl'erige ifråga

sättas om det är nödvändigt eller 1~ns lämpligt att i ett lagverk, som handlar 

om hur de exekutiva myndigheterna skall förfara, foga in civilrättsliga 

bestämmelser om verkan av exekutiv försäljning. Visserligen har regler 

motsvarande de som förslaget innehåller förts in i UL såvitt avser fast 

egendom och registrerat skepp, men hcwrätten ifrågasätter om inte i en 

blivande definitiv lagstiftning alla regler om skydd för den som förvärvar 

fast egendom bör tas in i JB och motsvarande regler om lös egendom tas in 

i en lagstiftning om godtrosförvärv av sådan egendom. Även liinsstyrelsen 

i Göteborgs och Bohus län anser det diskutabelt om frågan om verkan av 

exekutiv försäljning bör regleras i UB. 

Beredningens uppfattning att de regler som nyligen har tillkommit på 

grundval av beredningens tidigare förslag nu inte skall genomgående 

övervägas på nytt utan i allmänhet bör ytan ändring föras in i UB kritiseras 

av RSV och kronofogde.föreningen. RSV framhåller att ståndpunkten kan 

vara förståelig i betraktande av beredningens ;rnsträngningar att fä den 

stora lagstiftningsuppgifi:en fullbordad, men att den som berörs av lagstift

ningen har svårt att godta ståndpunkten, Den innebär att man avstår från 

den särskilda fördel som partiella reformer medför genom att man efter 

försöksverksamhet kan göra ändringar i slutskedet av lagstiftningsarbetet. 

Vissa av de partiella reformerna har od,så särskilt starkt haft karaktär av 

försöksverksamhet. Hit hör enligt RSY pestämmelsema om utmätning av 
lön o.d. och om underhandsförsäljning av lös egendom. Det har vidare 

visat sig att vissa andra nya bestämmelser, t.ex. reglerna om utmätning av 

pantbrev, har blivit mindre lämpligt utformade. RSV anser att det mot 

bakgrund av gjorda erfarenheter finn6 anledning att se över sådana 

bestämmelser som nu har nämnts. Kronofogdeföreningen anför liknande 

synpunkter. 

RSV tar i sitt yttrande även upp vissa. principiellt och praktiskt viktiga 

frågor som inte har berörts i beti:inkandet, nämligen möjlighet för gälde

nären att ställa säkerhet i allmänt mål. kronofogdemyndighetens skyldig

het att efterforska utmätningsbar egend9m och krediteringsordningen när 

borgenär i enskilt mål åberopar flera fordringar. RSV framhåller att ett 

lagstiftningsprojekt av UB:s storlek kräver viss återhållsamhet om det skall 

kunna genomföras, men att de nämnda frågorna ä andra sidan är av stor 

praktisk betydelse. Arbetet på en UB har pågått i många år och det 

kommer att ta lång tid att slutföra det. Sett mot detta tidsperspektiv bör 

frågorna enligt RSV tas upp, även om de skulle i någon mån fördröja 

balkens ikraftträdande. Även kronofogdeföreningen tar upp de nämnda 

frågorna. 
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4.2 Exekutiva myndigheter 

4.2. I Allmänna synpunkter 

Beredningens förslag att överexekutor skall avskaffas och de uppgifter 

som handläggs av övercxekutor som första instans föras Över till krono

fogdemyndigheterna tillstyrks eller lämnas utan erinran av de flesta 

remissinstanserna. Till dessa remissinstanscr hör hm·rättt•n fiir Viistm 

Sl'erige. hm·rätlen fiir Ö1·re Norrland. DON. ~jöfartnwket, RRV. RSV. 

hinsstyrelserna i Siidemw11/cmds. Älvshorgs. Jämtland.i· och Norrhot1en.1· 

län. handelskammarfiirhundct. h1111kfiirenint:en. jordhrukskassefiir

hundet. Fi111111.1iering.1:f('ire111ge11s fiin•ning. Föreningen mellan ombuds

mtlnnen hos S1·eriges la11dshypoteksi11.1·titution. Konung(ffiket Sn•riges 

.1·radshyporek.1kas.rn. Posrbanken. Folksam. Hyre.1·t:iistema.1· rik.lf(:irhund. 

1.0. TCO. adrnkat.l'lm(fimder. domarefiirhundet. kr01u~{t1gdefiireni11ge11, 

kiipm1111nt!f'iirb11nde1. Sfl JO och LRF. Länsstyrelsen i Södcrmanlands län 

anser dock att fri\.gan vilken myndighet som skall besluta om hand

räckning bör överviigas ytterligare. 

l/01Tät11•11 Ji.ir \:iistra S1·erige anser att beredningen har arifört goda skäl 

för den föreslagna organisationsändringen och att kronofogdemyndig

heterna synes vara väl ägnade att överta de exekutiva ärenden som nu 

handliiggs av övcrexekutor. Även l1111·riitte11 ji'ir Övre Norrland godtar de 

av beredningen anförda skiilen. /.äns.l'lyre/.1·e11 i Jiimtland.1· län menar att 

den nuvarande ordningen är klart otillfredsställande. Särskilt angeläget är 

att antalet instanser nedbringas och att en organi.satoriskt enklare ordning 

även i övrigt genomförs. Enligt adl'okatsamfimdet innebär den föreslagna 

organisationsiindringen åtskilliga fördelar huvudsakligen av praktisk 

natllr, såsom möjlighet till en genomgripande rationalisering resulterande i 

högre effektivitet. mera skyndsam behandling av ärendena och färre in-
stanser. 

Förslaget gfö- enligt dom11re,fi'irh11nder väl ihop med de lindringar som på 

senare tid har genomförts eller planerats i fråga om såvtil den lokala 

organisationen inom exekutionsväsendet som Hinsstyrelsernas allmiinna 

verksamhet. Förbundet syftar härvid på tillskapandet av kronofogde

myndigheterna vid exekutionsväsendets förstatligande är 1965 och den 

uppbyggnad som d~irefter har skett av dessa myndigheter samt på Hinssty

rel~ereformen ar 1971. som bl .a. innebar att länsstyrelserna gjordes till 

regionala planeringsmyndigheter samtidigt som överexekutorsuppgifterna 

bedömdes som mindre betydelsefulla. Mot denna bakgrund måste det 

enligt förbundet anses följdriktigt att sammangjuta de båda exekutiva 

myndigheterna till en enda och att fortsätta uppbyggnaden av kronofogde

myndigheterna. Förslaget härom har enligt förbundet många fördelar. En 

shdan är att exekution i fast egendom och handräckning kan genomföras 

hos en enda myndighet. En annan iir att antalet instanser minskas. Som en 

ytterligare fördel pekar förbundet på att kronofogdemyndigheterna för sin 
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verksamhet har hjälp och stöd av centralmyndigheten för administration 

av exekutionsväsendet. 

Enligt RS\l är den föreslagna. ändringen rationell i !lera avseenden. 

Under senare år har kronofogdemyndigheternas arbetsuppgifter förskjutits 

mot den judiciella sektorn och svårhetsgraden har ökat. På personalen har 

ställts ökade krav. RSV anser att den personal som finns vid kronofogde

myndigheterna iir i och för sig kompetent att öve.rta överexekutors arbets

uppgifter. Någon risk att handläggningen av målen skulle bli siimre före

ligger inte enligt RSV:s mening. Hos kronofogdemyndigheterna finns 

redan nu juridiskt skolad personal med mångårig och speciell erfarenhet 

av exekutionsrättslig verksamhet. Enligt RSV är det klart att vissa 

personalvinster följer av att en del arbetsmoment förenklas eller försvinner 

genom överflyttningen. Denna vinst kan dock .. ätminstone delvis. komma 

att uppvägas av att övcrexekutor~.uppgifterna ~prids ut på !ler myndigheter 

än f.n. 

Kronoji1i:de.fiirenini:en anser att det inte numera finns bärande motiv 

för att exekutionen i första instans skall vara uppdelad på två organ. 

Många fördelar står att vinna med den föreslagna organisationsändringen. 

Denna förbättrar servicen för den rättssökande allmänheten. Förslaget bi.ir 

också kunna minska kostnaderna för målbehandlingen. 81.a. bör bespa

ringar kunna ske genom att man undviker dubbel diarieföring och kommu

nikation mellan exekutiva myndigheter i första instans. Förslaget innebär 

att kronofogdemyndigheterna fär ett stort antal nya uppgifter som i många 

fall är av kvalificerad art. Detta ligger i linje med den utveckling som har 

pågått inom den lokala exekutionsorganisationen sedan förstatligandet år 

1965. Med den utbildningsnivå som finns och de krav på övriga kvalifika

tioner som numera ställs på alla personalkategorier hos kronofogde

myndigheterna är enligt föreningens mening dessa myndigheter väl 

skickade att ta på sig <le nya uppgifterna. 

Enligt TCO är allmänhetens krav att vederbörande myndighet är lättill

gänglig inte mindre i fråga om utsökningsmål än beträffande rätt~vården i 

övrigt. Snarare betyder närheten till myndigheten mera i dessa mål. där ett 

snahbt ingripande ofta är påkalla.I. än i rättegångsmål. TCO anser därför 

att det är välbetänkt att överexckutors uppgifter flyttas över till krono

fogdemyndigheterna. K ronofngdefiireningen. som påpekar att en stor del 

av den exekutiva personalen är utstationerad på andra orter än myndig

hetens centralort. anser att kontaktnätet med allmänheten kommer att 

vidgas väsentligt i fråga om övcrexekutorsuppgifterna, vilket förbättrar 

servicen för allmiinheten. Även LO framhåller angelägenheten av att 

allmänheten har nära till kronofogdemyndigheten och kan på ett lättill

gängligt sätt vända sig dit. 

RRV påpekar att beredningens förslag i organisationsfrågan inte bygger 

på några egentliga kostnadsberäkningar av olika alternativ. 

Några remissinstanser ställer sig tveksamma till att överex.ekutor 
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avskaffas och mttl som handläggs av överexekutor som första instans förs 

över till kronofogdemyndigheterna. Kammarriitten i Stockholm anser att 

det visserligen på sikt inte finns något att erinra mot förslaget utan finner 

detta rationellt och riktigt. Men kammarrätten ifrågasiitter om kronofogde

myndigheterna ännu har fått den organisation och nått den stabilitet som 

kan synas vara en förutsättning för uppgiften som beslutande instans 

närmast under hovrätt. Enligt länsstyrelsen i Östergi..itlands liin har såvitt 

känt inte riktats några anmärkningar mot länsstyrelsernas siitt att sköta 

överexekutorsgöromålen. Länsstyrelsernas flexibilitet torde vara en fördel 

för handläggningen. Det kan också vara en fördel för länsstyrdserna från 

rekryteringssynpunkt och i deras egenskap av en huvudmyndighet för 

notariemeritering om de kan erbjuda arbete med överexekutorsgöromälen. 

Ett hehållande av överexekutor kan innebära att föreslagen minskning av 

antalet kronofogdedistrikt delvis kan undvikas. Länsstyrelsen framhåller 

vidare att ett alternativ till en stark minskning av antalet distiikt skulle 

kunna vara att dela upp kronofogdemyndigheterna i sådana som har full 

kompetens och sådana som endast i begränsad omfattning övertar 

överexekutorsgörumål. En sädan uppdelning synes emellertid olycklig och 

ägnad att framkalla splittring. Enligt länsstyrelsens mening bör det i vart 

fall inle komma i fråga att avskaffa övcrcxekutor så liinge slulgiltig 

stiillning inte har tagits till distriktsindelningen. 

Lii11s.1tyrel.1·c11 i Kronoberg.i län anser att förslaget inger betänkligheter 

i vissa avseenden. I mindre distrikt kan det bli svart att inriitta den 

särskilda avdelning för kvalificerade iirenden som förutsiitts finnas vid 

va1je kronofogdemyndighet. Sådan avdelning kan dessutom. atminstone i 

de större distrikten. fä karaktär närmast av en självständig instans. I säifall 

torde de olägenheter som f.n. kan finnas genom att två myndigheter 

engageras i samma ärende i allt viisentligt kvarstå. Förslaget medför att 

kronofogdemyndigheterna fär handHigga vissa k valificeradc mal som inte 

förekommer mera regelbundet. t.ex. försäljning av fast egendom. För att 

den handläggande tjänstemannen inte skall behöva använda alltför mycket 

tid åt varje mål förutsätls enligt länsstyrelser att han stiindigt ;ir sysselsatt 

med sädana mal. Detta problem är dock i vis's man aktuellt liven hos över

exekutor i liinet. Om endasl vissa kronofogdemyndigheter skulle ha hand 

om försiiljning av fast egendom. torde situationen inte skilja sig mycket 

från den nuvarande ordningen. 

l.iinsheredningen, Sl)l11 har haft att lägga fram förslag till organisation 

för samhällsverksamheten på regional nivå. upplyser i sitt yttrande alt den 

iinnu inte har fattat beslut i huvudfragorna. Linsberedningen kan emel

lertid från sina allmänna utgang~punkter inte finna annat iin all de 

uppgifter som ankommer pft övere.\ekutor kan inrymmas i en regional 

organisation med uppgifter bl.a. inom allmän förvaltning och förvaltnings

riittskipning. Å andra sidan torde ärendegruppen bli sä marginell i för

hallande till andra uppgifter som hiir föras samman hos den regionala 
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myndigheten att en övertlyttning av ärendena till andra myndigheter inte 

kan beräknas fä uagon avgörand'e betydelse för organisationen. 

Den föreslagna organisationshndringen avstyrks av flera remissin~tan

ser. nämligen S1·ea hm·riitt, stotskontoret, LON samt liinsstyrelscnw i 

Stockholms, Uppsala. Jii11kiipi11gs, Malmiihus. Götchorgs och Bohu.1, 

Värmlands. Kopparbergs och Gdl'ieborgs liin. Länsstyrelsen i Jönköpings 

län har dock inte någon principiell erinran mot att överexckutor upphör att 

vara besvärsinstans. Direktören S1rnrting är skiljaktig frä.n det yttrande 

som länsstyrelsen i Stockholms län har avgett och anser att organisations

frtgan bör lösas efter de riktlinjer som beredningen har föreslagit. Från det 

yttrande som fansstyrelsen i Malmöhus län har avgett är fiir.1tl' liin.1-

assessom Biirring skiljaktig i organisationsfrågan och tillstyrker förslaget. 

S1·eriges j{1.1·tighet.1iigarcji")rhund avstyrker förslaget såvitt avser över

flyttning av handräclrningsmål från överexekutor till kronofogdemyndig

hetern .1. 

De kritiskt inställda remissinstansernas synpunkter har till stor del 

kommit till uttryck i samband med att instanserna diskuterar liimpligheten 

a\' att viss typ av överexekutorsgöromål flyttas över till kronofogde

myndigheterna. Dessa synpunkter redovisas ntirmare avsnitten 

4.2.2-4.2.5. I nu förevarande avsnitt redogörs för instansernas allm~inna 

syn på organisationsfrågan. 

Beredningens förslag innebär 1:nligt S1·ea lwl'riitt en viss förskjutning av 

tyngdpunkten mellan kronofogdemyndighetens funktion som exekutivt 

och som judiciellt organ. Samtidigt diskuteras i andra lagstiftningsärenden 

att föra över nya uppgifter av såväl judiciell som forvaltningsmässig art till 

kronofogdemyndigheterna. Hovrätten kan inte oreserverat tillstyrka 

denna utveckling. Ntir saken tir brådskande. iir det visserligen en fördel att 

beslut och exekution kan ske i ett sammanhang. I andra frågor iir det enligt 

hovrättens mening svårare att finna klara fördelar med att anförtro den 

judiciella funktionen ftt kronofogdemyndigheten. Ett annat skiil som enligt 

hovriillen talar mol all kronofogdemyndigheternas judiciella uppgifter 

utökas är att kronofogdemyndigheterna företriider staten som borgeniir i 

fråga om skatter m.m. Hovrätten anser att tiden inte är mogen all avskaffa 

överexekutor annat än möjligen till namnet. Om cl! bibehållande av iivcr

exekutor i nuvarande form skulle vis;i sig passa mindre väl in i liinssty

relsernas framtida organisation. kant.ex. en kronofogdemyndighet i va1jc 

län fä de siirskilda befogenheter som överexekutor har. 
Enligt statskontoret. som framhåller att beredningen inte har redovisat 

några undersökningar som styrker behovet och lämpligheten av reformen, 

saknas underlag för ett närmare bedömande av förslaget i denna del. 

Lii11sstvrclse11 i Stockholms /ii11 framhåller att de av beredningen anförda 

skälen för överförande av övert:xekutorsgöromålen är allmiint h<'lllna och 

varken har exemplifierats. specificerats eller ens i nt1gon mtl.n ut vecklats 

närmare. Den viktiga kostnadsfragan har inte herörts. Den nuvarande 
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organisationen fungerar enligt länsstyrelsen billigt och smidigt utan 

påtagliga nackdelar och tillgodoser högt ställda rättssäkerhets krav. 

Organisationsfrägan har dessutom samband med länsberedningens arbete 

och någon ändring bör inte ske i det läge som frågan om länsförvaltningen 

f.n. befinner sig. Liinsstyrel.H!n i Jiinkiiping.1· län saknar en principdiskus

sion med en verklig prövning om kronofogdemyndigheterna kan ersätta 

överexekutor utan men för rättssäkerheten och kan därför inte utan vidare 

acceptera beredningens slutsatser. Länsstyrelsen åberopar också att 

beredningen inte har redovisat några nämnvärda nackdelar med 

nuvarande organisation och inte heller har påvisat brister i överexekutors 

handläggning. Enligt länsstyrelsen i Giiteborg.1· och Bnhus län har bered

ningen endast flyktigt berört de nackdelar som organisationsförslaget 

skulle medföra och fördelarna med den nuvarande ordningen har inte alls 

nämnts. Beredningen har enligt länsstyrelsen underlåtit att i behövlig 

utsträckning analysera överexekutors verksamhet i fråga om art och 

omfattning. Länsstyrelsen anser att den nuvarande organisationen är 

smidig och föga kostnadskrävande. Överexekutorsinstitutionen bör emel

lertid förstärkas och det bör övervägas att tillskapa en till länsstyrelsen 

knuten exekutiv domstol. eventuellt identisk med länsrätten. 

Den nuvarande organisationen fungerar enligt länsstyrelsen i Malmöhus 

liin väl. Fördelen med länsstyrelse som iiverexekutor ligger mycket i att 

antalet ärenden av olika slag blir så stort att ärendena kan handläggas av 

specialiserad personal och att kvalificerade ersättare finns att tillgå. Bety

delsen härav framträder särskilt vid tillämpningen av de komplicerade 

reglerna om försäljning av fast egendom och om fördelning av nedsatta 

medel. Organisationen mi~jliggör en snabb och säker behandling av 

ärendena med mycket liten besvärsfrekvens och endast ett fätal ändringar i 

högre instans. Länsstyrelsen anser inte att beredningen har anfört över

tygande skäl för organisationsändringen. Förste liins11ssessorn Bärring vid 

länsstyrelsen i Malmöhus län anser däremot att överexekutors av

skaffande är ägnat att främja snabbheten och effektiviteten i det exekutiva 

förfarandet utan att rättssäkerheten äventyras. Enligt liinsstyrelserna i 

Upps11/11. Giil'lehorgs och Viirmlands liin har den nuvarande ordningen 

med länsstyrelserna som överexekutor i huvudsak fungerat bra. Sist 

nämnda Hinsstyrelse anser att beredningen inte har visat att fördelarna 

klart överväger nackdelarna. Det finns dessutom anledning avvakta vad 

länsberedningen kommer att föreslå i fråga om länsstyrelsernas framtida 

verksamhet. Lcinsstyrelsen i Kopparbergs län menar att allvarliga erin

ringar kan riktas mot förslaget att avskaffa överexekutor. Organisations

ändringen kan enligt länsstyrelsen inte antas medföra ekonomiska, 

organisatoriska eller andra rationaliserings vinster. 

Åtskilliga remissinstanser. både sådana som ställer sig positiva till den 

föreslagna organisationsändringen och sådana som avstyrker ändringen. 

understryker att förslaget förutsätter att kvalificerad personal finns att 
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tillgä hos kronofogdemyndigheterna och att detta kräver att antalet krono

fogdedistrikt minskas. Av instanser med positiv inställning till förslaget 

framhåller hm·rätren för Örre l\'orrland att en viss reducering av antalet 

distrikt torde vara nödvändig för att kraven på kronofogdemyndigheterna 

skall kunna uppfyllas utan alltför stora svårigheter. DON förutsätter att en 

ny organisation med större enheter är genomförd i god tid innan U 8 träder i 

kraft. Enligt /änss(vrelsen i Äfrsborgs län förutsätter de kvalificerade upp

gifter som skall åvila kronofogdemyndigheterna en organisation med 

mycket stora kronofogdedistrikt. 

RSV framhåller att de fördelar som den föreslagna organisationen 

innebär till största delen är avhängiga av en ändrad distriktsindelning. För 

att överexekutorsuppgiftema skall klaras av med den nuvarande indel

ningen skulle man med all säkerhet tvingas ge kronofogdemyndigheterna 

inbön.le~ olika befogenheter. Enligt RSV bör emellertid samtliga krono

fogdemyndigheter ha samma befogenheter. Detta hindrar naturligt vis inte 

att särskild sakkunnig anlitas i mål av sällan förekommande art. Sakkunnig 

kan finnas hos annan myndighel inom exekutionsvilscndet eller i undan

tagsfall utanför denna krets. En tänkbar lösning lir att det vid central

myndigheten inrättas tjänster för att Ulcka behovet av handbggare som 

kan förordnas i speciella slags mi'll. Enligt RRV kan det diskuteras om de 

krav pä kvalificerad juridisk arbetskraft och en ändamalsenlig arbets

fördelning som förslaget förutsälter km1 tillgodoses. om det inte kommer 

till stånd en distriktsindelning som medger tillräcklig specialisering i fraga 

om kvalificerade arbetsuppgifter. Utvägar som i ~ådant fall st<'tr till buds iir 

att koncentrera kvalificerade ärenden till en kronofogdemyndighet i varje 

Hin eller alt vid vissa kronofogdemyndigheter placera till liinet knutna 

specialister som handlägger ärendena i resp. myndighets namn. RR V 

ifrågasätter om dessa lösningar innebär nagra förbättringar j:lmfört med att 

bi be hälla överexekutor. 
Enligt lci11ssryrl!!sen i , Norrborren.1· hin är koncentrationen till ett 

begränsat antal kronofogdemyndigheter med stora distrikt angeliigen. Det 

bidrar till att ge personalen möjlighet att förvärva siirskild erfarenhet och 

ingaende kunskaper även på de mera komplic~rade omradena. l\0111111ga

riker Sl'eriges .1·raclshyporekskassa gär längst i fråga om vad som krävs 

beträffande distriktsindelningen och anser att organisationsändringen kan 

accepteras endast under föruts~1ttning att i princip vai:ie län bildar ett 

kronofogdedistrikt. Exekutiv försäljning av fast egendom kan ofta vara 

komplicerad och kräver särskilda insikter och erfarenheter ,tv den som 

handlägger ärendet. En förutsättning för att personalen skall fä s~1dan 

erfarenhet är att distrikten blir tillräckligt stora. Om distrikten kommer <ltt 

omfatta nämnvärt mindre omri'tden iin ett län. synes det enligt stads

hypotekskassan vara lämpligast att försäljningarna ;iven i fortsättningen 

handhas av länsstyrelserna. Den nuvarande ordningen har niimligen 

fungerat vlil. Även Föreningen mellan omh11dsmiin11e11 hos S1·eriges land.1-

·., 
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hypoteksinstitution understryker att i princip endast en myndighet i varje 

län bör handha ärenden om försäljning av fast egendom. 

Av de remissinstanser som är kritiskt inställda till den föreslagna 

organisationsämlringen framhaller Srea hm·riitt alt om minskningen av 

antalet kronofogdeJistrikt inte blir så genomgripande som beredningen har 

räknat med rubbas en av förutsättningarna för att lata kronofogdemyndig

hi::terna överta överexekutors alla uppgifter i första instans. Liinsstyre/sen 

i Malmi)hus län anser att ett viisentligt sti.irre antal kronofogdeJistrikt iin 

vad beredningen har tänkt sig uppenbarligen försvagar skiilen för att flytta 

iiverexekutorsgöromtllen till kronofogdemyndigheterna. eftersom kost

naderna för att förse varje distrikt med kvalificerad personal i stidant fall 

likar och det inti:: är lämpligt att de nya ärendena delas upp på ett större 

antal myndigheter. Enligt lii11sst_1·re/se11 i Viirmlalllls /iin är Jet tveksamt 

om det mi::d nuvarande Jistriktsindelning skulle finnas tillräckligt kvalifi

cerad personal i alla distrikt. särskilt med hiinsyn till att manga krono

fogdetjiinster f. n. iir tillsatta med icke-jurister. Om varje kronofogde

myndighet skall handliigga de ofta komplicerade iirendena om exekutiv 

försliijning av fast egendom. kan inte de handfaggande tjiinstemiinnen för

viirva samma erfarenhet som iiverexekutor har. Att li\ta en eller några 

kronofogdar i varje liin ombesörja alla fastighetsförsäijningar i länet 

inncbiir en nödlösning. Lii11sstyre/so1 i Stockholms liin understryker att en 

minskning av antalet kronofogdedistrikt påverkar fr:igan om bibehållande 

av överexekutor. I det liige som fr~igan om distriktsindelningen f.n. 

befinner sig bör enligt liinsstyrelsens mi::ning utsiikningsväsenJets 

organisation inte föriindras. För det fall att antalet kronofogJedistrikt inte 

minskas i den utsträckning snm beredningen har hinkt sig skulle enligt 

statskontorct en kronofogdemynJight:t i var:k län kunna anförtros att 

svara för vissa kriivande uppgifter. 

En annan asikt i frt1ga om distriktsindelningt:ns betydelse redovisas av 

kro11ofi1gi/e.fi'ire11i11ge11. Denna framhttller att överförandet av övercxeku

tors uppgifter till krnnofogJemyndight:terna sjiilvfallet mi'lste medföra 

vissa organisatoriska iindringar. \kn ii\'en lll11 kronofogdcmyndighctt:rnas 

antal inte kommer att ri::duccras niirnnviirt inom dt:n niirmaste tiden. bör 

detta enligt föreningens mening inte hindra att överexckutor avskaffas. 

En ovillklirlig förutsiittning för att kronofogdemyndigheterna skall 

kunna överta iiverexekutorsuppgifterna iir enligt lii11ssr1"1"ei.l"l'11 i Ji"i111tla11ds 

hin att kvalificerad arbetskraft finns att tillg:i hos kronofogdt:myndig

heterna. Flertalet av Je uppgifter som ävilar övercxekutor krii\'er ingäende 

juridiska kunskaper framför allt inom civilriittcn. Enligt liinsstyrelsen är 

det tvi::ksamt om samtliga krnnofogdar som har tillsatts med stöJ av över

g{111gsbestiimmelserna kronofogdeinstruktionen kan ansi::s besitta 

nödviindig kompetens. Överg{rng.wis synes man diirför höra riikna med att 

vissa kronofogdar fär ombesörja fastight:tsauktioner även utanför det egna 

distriktet. RS V. som anser att kronofogdt:myndigheternas personal är väl 
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kvalificerad att överta överexekutors arbetsuppgifter. framhåller att det 

givetvis likväl är till fördel om en del av överexekutorspersonalen följer 

med när arbetsuppgifterna flyttas över till kronofogdemyndigheterna. 

Härigenom underlättas RSV:s förberedelsearbete och möjliggörs en 

smidig övergång. Även liinsstyrelsen i Norrbotten.i· län anser att den 

personal vid länsstyrelserna som handlägger överexekutorsärenden bör 

föras över till kronofogdemyndigheterna. Nämnda personal bör enligt 

länsstyrelsen i Gä1·leborRs län g'~s företräde vid anställningar hos krono
fogdemymiighetema, om överexekutor avskaffas. Konkur.1·/agskom

mitten upplyser att den i enlighet med sina direktiv ämnar överväga om 

kronofogdemyndigheterna bör anlitas för tillsyn över förvaltningen i 

konkurser. En sådan lösning av kontrollfrågan förutsätter också. att krono

fogdemyndigheterna har tillräckligt kvalificerad personal. 

De krav som förslaget ställer på kronofogdemyndigheternas personal i 

alla karriärer fordrar enligt liinsstyrelsen i Norrbottens län grundlig fackut

bildning. som bör påbörjas sä snan UB har antagits. Liknande synpunkter 

anförs av kronof(1gdeföreningen och TCO. RS V uppger ait centralmyndig

heten under senare är har intensifierat såväl grundutbildning som vidare

utbildning för personalen vid kronofogdemyndigheterna och att man vid de 

större myndigheterna strävar eftf:r att specialisera arbetet. Denna utveck

ling kommer att accentueras ytterligare när väntade reformer har genom

förts. 

I flera remissyttranden. bl.a. kronofogdeföreningen.1·. understryks att 

förslaget kräver ökade resurser för kronofogdemyndigheterna. bl.a. ökad 

personal. 

4.2.2 Exekutiv försii/jning ar fast egendom m.m. 

Av de remissinstanser som tillstyrker att mål om exekutiv försäljning av 

.fi1st ege11do11I flyttas över till kronofogdemyndigheterna framhåller RS~' 

fördelen av att endast en myndighet ombesörjer fastighetsexekutionen. 

Detta innebär en snabbare handläggning och förenklade rutiner. Dessutom 

kan mål angående utmätning av fastighet bättre samordnas med mål 

angående utmätning av andra objekt. Liknande synpunkter anförs av 

kronofi>gde.f('ireningen. Även liinsstyrelsen i Södermanlands län åberopar 

att organisationsändringen innebär förenklingar och möjliggör snabbare 

handläggning. Större snabbhet skulle vara till fördel för fordringsägarna, 

bl.a. genom att skuldräntorna inte skjuter i höjden. Vidare kan den 

kunskap om en utmätt fastighet som vederbörande tjänsteman vid krono

fogdemyndigheten har fått genom beskrivning och värdering vara till nytta 

om kronofogdemyndigheten även upprättar kungörelsen och håller 

auktionen. Länsstyrelsen an~er l)Ckså att det skulle vara till gagn för 

allmänheten om en och samma myndighet ombesörjer försäljning och kan 

lämna upplysningar. oavsett på vilket stadium ärendet befinner sig. 
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Även några av de rem1ssmstanser som avstyrker förslaget om över

flyttning av mål om försäljning av fast egendom framhåller att förslaget 

innebär vissa fördelar. LON och länsstyrelsen i Jönköpings län anser ;itt 
principiella invändningar inte kan riktas mot förslaget, eftersom krono

fogdemyndigheten ombesörjer försäljning av lös egendom. Enligt liin.uty
relsen i Värmlands län medger förslaget bättre samordning mellan 

exekution i fast eller lös egendom. Förfarandet blir smidigare om en 

myndighet ombesörjer alla led i fråga om försäljningen. Den kunskap om 

utmätt fastighet som kronofogdemyndigheten har fått vid beskrivning och 

värdering av egendomen skulle enligt länsstyrelsen komma till bättre 
användning vid försäljningen och kontakterna med allmänheten skulle 

förenklas. Enligt liinsstyrelsen i Gäi-leborgs län kan det synas praktiskt att 

exekution av fast och lös egendom handhas av en och samma myndigh~t. 

Betydande tidsbesparingar kan göras om såväl utmätning som försäljning 

och redovisning ombesörjs av en enda myndighet. 

Som skäl för sitt avstyrkande framhåller vissa remissinstanser att 

förslaget skulle medföra endast mindre rationaliseringsvinster. Sålunda 

anser LON att den tidsutdräkt som förekommer vid försäljning av fast 

egendom inte kommer att påverkas i någon högre grad. Det är dessutom 

vanligt att anstånd meddelas med försäljningen, ibland flera gånger. LON 

är f.ö. inte övertygad om att de länga handläggningstiderna i dessa ärenden 

enbart är av ondo. Utmätning och hot om försäljning är ofta effektiva 

medel för att förmå gäldenären att betala sin skuld. Ungefär hälften av alla 

ansökningar om exekutiv försäljning av fast egendom återkallas. ofta kort 

tid före auktionen. Någon rättsförlust med anledning av tidsutdräkten upp

kommer inte. LON anser att den nuvarande ordningen är ändamålsenlig 

och fungerar tillfredsställande. Samarbetet mellan kronofogdemyndig

heterna och länsstyrelserna är frän länsstyrelsernas synpunkt över lag 
gott. 

Enligt liinsstyrelsen i Stockholms /iin är de arbetsmoment, som skulle 

försvinna genom att försäljning av fast egendom övertas av kronofogde

myndigheterna, av begränsad omfattning. Den blygsamma rationali

seringsvinsten torde uppvägas av att uppgifterna sprids ut på tler myndig
heter än f.n. Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att det inte i och för sig 

kan betraktas som en olägenhet att ärende angående utmätning av fast 

egendom måste flyttas över till överexekutor för försäljningen. Läns.Hy

relserna i Göteborgs och Bohus län och Gävleborgs län påpekar att 

ärenden om fastighetsförsäljning i de flesta fall anhängiggörs direkt hos 

överexekutor. sedan domstol har fastställt borgenärens fordran till betal

ning ur fastigheten. 

Flera negativa remissinstanser åberopar att exekutiv försäljning av fast 

egendom är av kvalificerad natur och kräver kvalificerade handläggare. 

Enligt länsstyrelsen i Stockholm.1· län är det ett mycket speciellt och 

komplicerat rättsområde. där erfarenhet och skicklighet kan uppnås 
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endast hos en myndighet som har att handlägga ett stort antal ärenden. 

Liknande uttalanden görs av länsstyrelsen i Malmiilws liin. Länsstyrelsen 

i Stockholms län framhåller också att med nuvarande ordning kan vissa 

bedömningsfrågor vid fastighetsförsäljning lösas på ett enkelt sätt genom 

samarbete med experter på andra enheter inom länsstyrelsen. Liinssty

relsen i Gävleborgs län åberopar den sakkunskap och erfarenhet som 

tjänstemännen hos överexekutor besitter på området som skäl för att inte 

ändra den nuvarande ordningen. 

En nästan genomgående invändning från de negativt inställda remiss

instansernas sida är att kronofogdemyndigheterna vid försäljning av 

fastighet som har utmätts i allmänt mål skulle håde ornhesörja försälj

ningen och företriida staten i egenskap av en av horgenärerna. LON anser 

att detta inte är tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. Enligt 

lä11sstyrelse11 i Stockholms län skulle kronofogdemyndighetens dubbla roll 

i allmänna mål ställas på sin spets vid fastighetsförsäljning pfl ett sätt som 

är ägnat att påverka allmänhetens tilltro till handläggningen. Liinsstyrel.H'll 

i l.Jj1p.rnla liin anser att förhållandet mflste vara stötande för övriga borge

närer. En annan remissinstans, !ii11sstyrt!lse11 i \!är111/a11d.1· län. framhflller 

att vid bevakningssammanträdet, auktionen eller köpeskillingsfördel

ningen kan uppstå tvist om kronans ritt!. Enligt förslaget skall kronofogde

myndigheten leda förhandlingarna och samtidigt ta till vara kronans 

anspråk. Länsstyrelsen finner detta olämpligt httde frfln rättssäkerhetssyn

punkt och med hänsyn till det förtroende för objektivitet som en judiciell 

myndighet bör ha hos allmänheten. Liknande uttalanden görs av liinsstv

relsen i K opparhergs /ii11. LON och liinsstvrl'lsen i Stockholms lii11 anför 

som en ytterligare olägenhet av förslaget att om fastigheten ingår i 

konkursbo och skall säljas exekutivt på begäran av konkursförvaltaren. 
I 

kronofogdemyndigheten iiven skall hevaka statens anspråk på ohetalda 

skatter i konkursen. 

Enligt liinsstyrels1'11 i Giil'!ehorgs lcin visar gäldenärerna ofta bristande 

vilja till samarbete med kronofogdemyndigheterna. Det måste därför vara 

av stor betydelse för gäldenären att försäljningen av utmiitt fastighet 

handhas av överexekutor. som för giildenären framstar som en själv

ständig och helt opartisk myndighet. l .iinsstyrelsen anser att det fd\n 

gäldenärens synpunkt är olämpligt att samma myndighet utmiiter och 

säljer fastigheten. 

Några remissinstanser beriir också fragan om exekutiv försäljning av 

s/.:epp och lt{ftfartyg. I fråga om försäljning av skepp anser sjiijärts1·erket 

att den föreslagna organisationsändringen är välgrundad och bör leda till 

att förfarandet i olika avseenden hlir snabhare och enklare. Verket fram

häller att det fätal förrättningsmiin som kan ha eller få erfarenhet av 

skeppsförsäljning bör kunna utnyttjas i alla kronofogdedistrikt där sådan 

försäljning blir aktuell. Utredningen 1111gåe11de i11skril'fli11g ar riitt till /11ft

.fiirtyg 111.111. har ingen erinran m1:it att kronofogdemyndigheterna anförtros 
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exekutiv försäljning av registreraJe skepp och luftfartyg under förutsäU

ning att försäljningarna ombesör:is av några fä för ändamålet särskilt 

utbildade ~jiinstemän. Dessa ärenden ställer nämligen enligt utredningen 

stora krav pi:\ kunskaper i sakrätt på området och därmed förenade inter

nationellrättsliga regler. Oavsett antalet kronofogdedistrikt rorde enligt 

RS V sär~kild sakkunnig behöva anlitas vid försäljning av skepp och luft

fartyg. Även om antalet kronofogdedistrikt minskas och kronofogde

myndigheterna får större resurser. kan det enligt S1·ea hu1riitt ifrågasättas 

om det kommer att tinnas tillräckligt med personal som kan handha utmät

ning och försäljning av skepp. Hovrätten anser att det bör övervägas att 

efter mönster från sjöriiiten med dess sjörättsdomstolar slå samman krono

ti.igdedistrikt för detta särskilda ändamål. 

4 .2 .3 H1111driickning 

Av de rcmissinstanser som ställer sig positiva till att uppgiften att 

förordna om handräckning flyttas till kronofogdemyndigheterna framhåller 

RS \' att vissa rationaliseringsvinster kan göras genom att beslut om hand

räckning och verkställande däntv samordnas hos kronofogdemyndigheten. 

RS V !inner det inte stötande eller från rättssäkerhetssynpunkt olämpligt 

att kronofogdemyndigheterna kommer att utöva både dömande och verk

ställande funktioner. Denna lösning synes vara naturlig och mest ända

målsenlig. A ven hm·riitten fiir Västra Sl'erige anser att det inte bör inge 

allvarligare betänkligheter att anförtro kronofogdemyndigheterna både 

dömande och verkstiillande uppgifter i handräckningsmål. Kronofogde

före11ingen understryker att skyndsamhet ofta är påkallad i handräcknings

mål. Förslaget innebär enligt föreningen stora fördelar för de rättssökande, 

som endast behöver vända sig till en myndighet. Enligt sji~fartsverket 

medför förslaget en påtaglig förenkling av förfarandet. 

Av de remissinstanser som avstyrker förslaget att handräckningsmäl 

skall prövas av kronofogdemyndighet framhåller särskilt länsstyrelsen i 

Jönkiipinr:s liin och S1·eriges fa.1·1ir:he1Jiigareförbund att dessa mål kan 

imiehi'llla svåra problem. Fastighetsägareförbundet. som närmast disku

terar avhysning, anser att överexekutor har fullgjort sina uppgifter på 

området väl. Antalet överklaganden har inte varit särskilt stort. Den erfa
renhet och de kunskaper som personal vid länsstyrelserna har skaffat sig i 

fråga om utsökningsrättcn skulle med den föreslagna ordningen inte bli till 

någon nytta för framtiden, såvida inte denna personal skulle föras över till 

kronofogdemyndigheterna. Som ett skäl för att behålla nuvarande ordning 

åberopar länsstyrelsen i Uppsala län den sakkunskap som finns inom 

länsstyrelse i handräckningsärenden där väglagen (1971 :948). vattenlagen 

(1918:523), byggnadslagen (1947:385) eller naturvårdslagen (1964:822) blir 

tillämplig. Länsstyrelsen i Siiderman/ands liin framhåller att länsstyrelse 

av hävd har haft att besluta om handräckning och att denna ordning synes 
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te sig enkel för den rättssökande allmänheten. Länsstyrelse prövar även 

ärenden om handräckning enligt andra författningar än UL. 

Det övervägande antalet handräckningsärenden avser. framhåller LON, 
avhysning eller rubbande av b,esittning och kräver inte extremt snabb 

handläggning. Ansökan om handräckning kan dock ibland kräva snabbt 

ingripande, men detta kan enligt LON uppnås på annat sätt än genom att 

befogenheten att besluta om handräckning flyttas till kronofogdemyndig

heterna. Dessa kant.ex. få möjlighet att meddela interimistiskt beslut om 

handräckning och omedelbart verkställa beslutet. varefter detta skall 

underställas länsstyrelsens prövning. Samma synpunkter anförs av 

länsstyrelsen i Viirmlands liin. Enligt liinsstyre/scn i Stockhnlms liin finns 

det inte någon anledning varför överexekutor inte skulle kunna handlägga 

handräckningsärenden lika snabbt som kronofogdemyndigheterna. I fn:\.ga 

om säkerhetsåtgärd meddelas som regel interimistiskt beslut. om det 

behövs. samma dag som ansökan kommer in. 

UJN vitsordar att det är onödigt omständligt för sökanden att först 

behöva vända sig till överexekutor för all fä ett handräckningsbeslut och 

sedan till kronofogdemyndigheten för att fä beslutet verkställt. l.ON anser 

emellertid att man kan göra sådana ändringar inom ramen för den 

nuvarande ordningen att sökanden inte behöver göra dubbla ansökningar. 

Den förenkling som skulle följa av att kronofogdemyndigheten verkställer 

handräckningsbeslutet utan särskild framställning kan enligt /iinsstrrelsen 

i Värmlands län uppnås även genom all överexekutor åläggs att till krono

fogdemyndigheten sända över sitt beslut. Liinsstyrelse11 i Jiinköpings liin 

påpekar att en stor del av handräckningsmi\.len inte föranleder begäran om 

verkställighet. eftersom förfarandet hos överexekutor har påverkat 

parterna att träffa uppgörelse. Enligt liin.1·styre/se11 i Stockho/111.1· län 

fungerar den nuvarande ordningen med dubbla ansökningar bra. När 

interimistiskt beslut meddelas. sker inom Stockholms län verkställighet i 

allmänhet samma dag eller dagen därefter. 

Så gott som samtliga remissinstanser som avstyrker att handräcknings

målen flyttas till kronofogdemyndigheterna framhåller att prövning av 

handräckningsansökan är av judiciell natur och att kronofogdemyndig

heterna därför skulle få såväl dömande som verkställande uppgifter. vilket 

anses olämpligt med hänsyn till rättssäkerheten. Saken utvecklas närmare 

av LON. som menar att förslaget utgör ett avsteg frän principen att 

dömande och verkställande orgc.n bör hållas åtskilda. Även om vådan 

därav inte skall överdrivas, ans,er LON att förslaget skulle skapa misstro 

mot myndigheterna och undergräva tilltron till rättssäkerheten. Personer 

som blir föremål för åtgärder från kronofogdemyndigheternas sida 

betraktar dessa myndigheter med misstänksamhet. Denna skulle avsevärt 

förstärkas om förslaget genomförs. Enligt LON måste det vara en styrka 

för den verkställande myndigheten att vara obunden av den myndighet 

som har beslutat i ärendet. Enligt länsstyrelsen i Uppsala liin är det 
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särskilt angeläget att dömande och verkställande uppgifter hälls isär i 

handräckningsmål, eftersom det kan bli fråga om ingripande åtgärder för 

den enskilde. Länsstyrelsen i Värmlands län menar däremot att några 

nackdelar inte är förenade med att kronofogdemyndigheterna får dubbla 
funktioner i fråga om handräckning. 

Kronofogdemyndighetens ställning som företrädare för staten vid 

indrivning av skatter m.m. kan enligt /än.1·styrelsen i Stockholms län inte 

undgå att påverka allmänhetens tilltro till myndighetens opartiskhet även i 

handräckningsmål. Som exempel nämner länsstyrelsea att det ofta före

kommer all fastighetsägare begär avhysning på grund av obetald hyra av 

en hyresgäst, som har varit eller samtidigt är föremål för indrivning av 

fordran för statens räkning. Liknande synpunkter anförs av länsstyrelsen i 

Värmlands liin. 

Några remissinstanser tar upp frågan om inte handräckningsmål borde 

flyttas till domstol. om överexekutor avskaffas. Mot att låta domstol vara 

ensam behörig att besluta om handräckning talar enligt RSV att handräck

ningsmål ofta kräver snabbt ingripande. Kronofogdemyndigheten har 

möjlighet att tillgodose detta krav och måste dessutom alltid medverka vid 

verkställigheten. Länsstyrelsen i Stockholm.i· /iin anser däremot att dessa 

mål på grund av sin beskaffenhet är mera ägnade att handläggas av 

domstol än av kronofogdemyndighet. I ett inte obetydligt antal handräck

ningsmål visar sig de faktiska förhållandena vara så motstridiga eller 
oklara att saken inte kan avgöras i den ordning som gäller för utsöknings

mal. Om den summariska processen förlades till domstol, skulle målet 

utan kostnader eller omgång kunna övergå till vanligt tvistemål. Som skäl 

för att handräckningsmäl bör handläggas av domstol kan enligt läns.Hy

relsen i Södermanlands liin anföras att domstolarna redan enligt gällande 

rätt förordnar om handräckning i mål som har väckts vid domstolen. Å 
andra sidan anser länsstyrelsen att det finns ett visst motstånd hos den 

rättssökande allmänheten mot att vända sig till domstol. Liinsstyrelsen i 
Malmijhus liin framhåller att ärenden om handräckning enligt I 91 och 192 

~§ UL står mycket nära mål om lagsökning och betalningsföreläggande. 

Det är enligt länsstyrelsen naturligt att dessa summariska processformer, 

som utgör alternativ till den dyrare domstolsprocessen. blir föremål för 

behandling i ett sammanhang. Länsstyrelsen anser i övrigt att dömande 

verksamhet bör ligga hos domstol. 

4 .2 .4 Prövning tH" klagan 

Flera remissinstanser. som tillstyrker eller lämnar utan erinran förslaget 

att överexekutors prövning av klagan i utsökningsmål skall upphöra och 

klagan över kronofogdemyndighetens beslut föras i hovrätten, under

stryker betydelsen av att det nuvarande antalet instanser nedbringas. Hor

riitten .l<ir Viistra .'frerige anser att detta lir ägnat att minska kostnaderna 
och främja en enhetlig praxis. Förslaget torde enligt RS\/ medföra lägre 

8 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del I 
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kostnader för målbehandlingen och en mera likformig rättstillämpning. 

Enligt länsstyrelsen i Södermanlands län kan överexekutor avskaffas 

som mellaninstans utan risk för rättssäkerheten. En fördel är att förslaget 

möjliggör en mera enhetlig rättstillämpning i andra instans. Länsstyrelsen 

åberopar också att det uteslutande skriftliga förfarandet inför över

exekutor ersätts av ett förfarande som erbjuder möjlighet för part att i 

andra instans begära muntlig förhandling och förebringa muntlig bevis

ning. Länsstyrelsen i Älnborgs /ii11 anser att minskningen av antalet 

instanser främjar en snabb handläggning av ärendena. vilket utgör en av 

grundvalarna för det exekutiva förfarandet. Krono.f(1gde.före11i11ge11 menar 

att det från principiell synpunkt är värdefullt att instansordningen blir jäm

förlig med den som gäller för rättegångsmål. Förslaget hör enligt före

ningen leda till en mera enhetlig rättstillämpning och totalt sett ge lägre 

kostnader för målbehandlingen. Olägenheterna av att i princip endast 

skriftliga bevis kan prövas begränsas till en instans. 
Enligt RRl/ är det möjligt att en minskning av antalet instanser totalt sett 

ger lägre kostnader. I motsatt riktning verkar dock enligt RR V att mål som 

fullföljs till hovrätt i stället för till överexekutor kommer att dra större 

kostnader på grund av bestämmelserna om domförhet och process

ordningen i hovrätten. 

En del av de remissinstanser som avstyrker den föreslagna iinclringen 

betvivlar att den skulle medföra minskade kostnader. Liinsstyrelsen i 

Stockholms län framhåller att färre hesvärsinstanser bör i och för sig 
medföra lägre kostnader. Några kostnadsberäkningar i fråga om den före

slagna instansordningen föreligger dock inte. frånsett vad som kan utläsas 
av DAP-utredningens förslag. Behovet av förstärkning i hovrätterna har 

inte berörts. Vid de flesta länsstyrelserna handläggs utsökningsmålen av 

personal som även har andra uppgifter. Förslaget torde därför inte 

medföra nä.gon större inbesparing av personal vid länsstyrelserna. Mot 
bakgrund av att fyra ledamöter måste delta för att hovrätten skall vara 

domför påpekar länsstyrelsen i Malmöhus liin att prövningen av besvärs

mä.I i hovrätten kommer att kräva fler medverkande personer än om pröv

ningen sker av överexekutor. Enligt länsstyrelsen bör också beaktas att 

ledamöterna i hovrätten i allmänhet har högre lön än beslutande och före

dragande i länsstyrelsen. Enligt denna beräkning skulle alltså kostnaderna 

öka om överexekutor avskaffas. Liknande synpunkter anförs av länssty

relsen i Kopparher{fs län. 

Flera remissinstanser understryker alt fyra instanser inte finns för alla 

utsökningsmål. nämligen inte för de mål som handläggs av överexekutor 

som första instans. Länsstyrelsen i Malmöhus län framhåller vidare att 

endast ett mindre antal av målen angående klagan över kronofogde

myndighets beslut f.n. fullföljs till hovrätten. Då besvärsmål dessutom 

torde kräva längre tids handläggning i hovrätten än hos överexekutor. är 

det tveksamt om någon tidsbesparing uppkommer. Den enda fördel som 
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enligt LON kan följa av att antalet instanser minskas är att tidsutdräkten 

mellan ett ärendes anhängiggörande och dess slutliga avgörande eventuellt 

kan förkortas. Exekutiva ärenden fullföljs emellertid ytterst sällan till 

högsta instans. I praktiken är hovrätten och i många fall överexekutor 

slutinstans. Den tidsvinst som skulle kunna följa minskas dessutom genom 

den ökade arbetsbelastning i hovrätterna som enligt LON är att förvänta. 

Några remissinstanser påpekar att systemet med fyra instanser inte är 

unikt för exekutionsväsendet. En sådan ordning finns även på flera andra 

områden. t.ex. inom skatteprocessen och stora delar av förvaltnings

processen. Liinsstyrelsen i Kopparberl(S län framhåller att en ordning med 

fyra instanser är normal i manga andra mål. i vilka beslut i första instans 

kan meddelas av personal utan juridisk kompetens eller i vilka den beslu

tande samtidigt har ställning som part. Länsstyrelsen anser därför att 

förslaget är otillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt. Enligt länssty

relsen i Götebor!(s och Bohus län hör man i viss mån se kronofogde

myndighet och överexekutor som en funktionell enhet. ovanför vilken 

finns två instanser. 

Den nuvarande instansordningen är enligt LO/V ändamålsenlig. Länssty

relsen fyller en viktig funktion som tillsynsmyndighet och hesvärsinstans 

genom att den är regional. Allmänheten har möjlighet att sa väl per telefon 

som vid personliga besök ta till vara sin rätt och erhålla opartisk och sak

kunnig bedömning av sina rättsliga problem. Hovrätterna saknar helt 

denna direktkontakt med allmänheten. Pä länsstyrelsen har vissa tjänste

män till huvudsaklig uppgift att handlägga utsökningsärenden. vilket inte 

är fallet i hovrätten. Om överexekutor avskaffas som besvärsinstans. 

skulle allmänheten sannolikt anse detta innebära en försämring av möjlig

heterna att bevaka sina intressen i de ofta känsliga utsökningsärendena. 

LON tror att även kronofogdemyndigheterna uppfattar närheten till 

länsstyrelserna som ett stöd. Kommunikationerna är mycket goda mellan 

dessa myndigheter. Motsvarande relationer till hovrätten kan inte 
påräknas. Enligt liins.1·ryrel.l"l'n i Viirmland1· /iin kari den nuvarande instans

ordningen inte anses omständlig eller tungrodd. I praktiken överklagas inte 

många av överexekutors beslut. Länsstyrelsen tror att såväl kronofogde

myndigheter som allmänheten anser det värdefullt att ha en hcsvärsinstans 

inom länet. vilken är lätt att nä genom personliga besök eller telefon

samtal. Motsvarande kontakter kan inte uppnås med hovrätten. 

Risken för att överexekutors avskaffande skulle medföra en avsevärd 

ökning av antalet exekutiva besvärsmål i hovrätterna diskuteras i åtskil

liga remissyttranden. RRV framhåller att beredningen inte har gjort någon 

uppskattning av antalet besvärsmål. Den utvidgade möjligheten till själv

rättelse är enligt RR V viisentlig för att minska hovrätternas arbetsbörda. 

Enligt adl'Okatsa11~fi111det kommer den föreslagna möjligheten till själv

rättelse att begränsa antalet mål i vilka talan fullföljs till hovrätten och 

därigenom skapa bättre förutsättningar för snabb handläggning i över-
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instanserna. Domareförbundet anför att överexekutors prövning av besvär 

sannolikt medför en betydande gallring av de mål som fullföljs till hovrätt. 

Förbundet, som konstaterar att betänkandet inte innehåller några statis

tiska uppgifter för bedömning av det antal mål som kan väntas bli fullföljda 

från kronofogdemyndigheterna till hovrätterna, anser det svårt att uttala 

sig härom. De vidgade möjligheter till självrättelse som har föreslagits 

synes emellertid förbundet vara ett värdefullt inslag. Enligt kronofogde

fiire11i11gen avser en stor andel av de klagomål som nu anförs hos över

exekutor över utmätning fall. i vilka tredje man styrker sin rätt till utmätt 

egendom. Eftersom tidsfristen för rättelse har överskridits. måste tredje 

mannen anföra besvär. De vidgade möjligheterna till självrättelse av 

utmätning som föreslås bör enligt föreningen medföra rationaliserings

vinster. 

Andra remissinstanser. som inte heller har någon erinran mot förslaget 

att överexekutor avskaffas som besvärsinstans. ställer sig mera tvivlande 

till att en avsevärd ökning av antalet exekutiva besvärsmäl i hovrätterna 

kan förhindras. Hm·riitten fiir \/iistrn S1·erige anser det uppenhai1 att 

arbetsbelastningen i hovrätterna skulle öka kraftigt, om inte den sållning 

av besvärsmålen som hittills har skett hos överexekutor ersätts med 

lämpliga regler. Det kan enligt hovrätten starkt betvivlas att de ökade 

möjligheterna till självrättelse kan hindra en allvarlig ökning av hovrät

ternas arbetsbörda. Hovrätten för Ö1•re Norrland ifrågasätter om något är 

vunnet med den föreslagna utvidgningen av rättelseinstitutet. 

Beredningen har enligt liinsstyre/sen i Siiderman/ands län underskattat 

den ökning av antalet mål i hovrätterna. som skulle bli en ofrånkomlig följd 

av förslaget. Den ökade möjligheten för kronofogdemyndigheterna att 

själva rätta sina beslut skulle visserligen något minska antalet hesvärsmål. 

Merparten av de klagomål som anförs hos överexekutor lämnas emellertid 

utan bifall eller avvisas. Detta var fallet med ca 68 ';',,av de mål om. klagan 

som år 1973 prövades av överexekutor i Södermanlands län. Om detta är 

representativt för övriga länsstyrelser. skulle. trots de utvidgade möjlig

heterna till rättelse. hovrätterna fä över 2.000 exekutiva besvärsmäl per år, 

vilket innebär en mycket kraftig ökning. Någon anledning att tro att antalet 

överklaganden skall minska av annan anledning finns inte enligt länsstyrel

sen. l.ii11sstyrelse11 i Jiinkiipings /iin upplyser att under de senaste åren i 

Jönköpings län ca 92 % av de anförda klagomålen inte har fullföljts till hov

rätten. Med ledning av bl. a. bifallsfrekvensen kan enligt länsstyrelsen såll

ningen genom självrättelse beräknas komma att understiga 15 ';.'f. 
De remissinstanser som avstyrker att överexekutor avskaffas som 

besvärsinstans åberopar genomgående risken att hovrätterna skulle fä ett 

alltför stort antal exekutiva besvärsmål. Farhågorna för att förslaget skall 

leda till en besvärande arbetsbelastning för hovrätterna är enligt stat.l'

kontoret välgrundade. S1·ea hol'Tiitt. som anser att beredningens moti

vering i långa stycken ger ett öven.ygande intryck, påpekar att förslaget till 
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hetydande del hygger på den sallningseffekt som väntas uppkomma genom 

att kronofogdemyndigheternas möjlighet till självrättelse väsentligt vidgas. 

Det finns emellatid enligt hovrätten skäl att betvivla att rättelsemöjlig

heten skulle nedhringa antalet ärenden i andra instans. Motsatsen kan i 

stället förvLintas. Den som har gjort sig besväret att överklaga kommer att 

täta fullföljden ha sin gång, om kronofogdemyndigheten inte ändrar sitt 

heslut. Men även om självriittelse sker är det sannolikt att ärendet fullföljs, 

nämligen genom besvär av motparten. Fråga blir då om förslaget kan 

godtas. iiven om hovrätterna fär lika stort antal exekutiva besvärsmål som 

överexekutorerna har f.n. Den typ av massärenden som det till betydande 

del iir fråga om synes enligt hovrätten inte väl lämpade för hovrätternas 

nuvarande organisation och domförhetsregler. 

Om överexekutor slopas som besvärsinstans. föreligger enligt LON risk 

att hovrätterna fär en besvärande arbetsbelastning. LON tror inte att ett 

uthyggt system med självrättelse skulle få avsedd effekt. Kronofogde

myndigheten tillstyrker ytterligt sällan bifall till besvär i utsökningsmal. 

Den viktigaste anledningen hiirtill är sannolikt att de överklagade målen 

ofta innehåller svåra civilrättsliga ställningstaganden och att nya omstän

digheter sällan eller aldrig framkommer i besvärsmålet. länsstyrelsen i 

Ko1iparherRs liin uppger att under år 1972 och 1973 har kronofogde

myndigheterna i länet helt eller delvis tillstyrkt besvär som har anförts hos 

överexekutor endast i omkring 10% av målen. Om självrättelse skulle ske i 

ungefär samma omfattning, skulle omkring 90% av anförda klagomål kun

na komma under hovrättens prövning. Vidare kommer beslut om rättelse 

att överklagas i viss utsträckning. Även om en del av dem som anför be

svär nöjer sig med den omprövning som sker inom kronofogdemy?dighe

ten, kommer enligt länsstyrelsen antalet utsökningsmål i hovrätterna med 

all sannolikhet att öka väsentligt. 

Fri\gan om talan mot kronofogdemyndighets beslut bör föras hos annan 

myndighet iin hovrätt, om överexekutor avskaffas. berörs närmare i en del 

remissyttranden. Kammarrätten i Stockholm biträder åsikten att en 

speciell över- eller slutinstans för utsökningsmål inte bör inrättas och 

ansluter sig till de skäl för denna ståndpunkt som har anförts i betän

kandet. Hovrätt är enligt kammarrätten den lämpliga överinstansen med 

den möjlighet som finns att föra mål vidare till högsta domstolen. Även 

11<fr11kat.1·cmifi111det förklarar sig instämma i vad beredningen har anfört 

som grund för att en särskild överinstans inte bör inrättas. Srea hoi·rätt vill 

hestämt avstyrka att en särskild exekutiv överinstans för hela riket 

inriittas. Utöver de skäl som beredningen har anfört framhåller hovrätten 

att en sådan domstol skulle bidra till utvecklingen mot en allt mera 

splittrad och sväröverskådlig organisation av domstolsväsendet. 

Hovr~itten anser inte heller att tingsrätt är lämplig som andra instans. 

Därigenom skulle en enhetlig praxis knappast kunna utvecklas. Enligt 

JastiRhctsiiRarefifrhunJet är det riktigt att exekutiva ärenden, som ofta 
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innefattar komplicerade frågor av civilrättslig natur, överprövas av en 

kollegial domstol i den vanliga instansordningen. 

Domare.förbundet erinrar om att utsökningsmål ofta inrymmer frågor. 

som kräver goda civilrättsliga kunskaper. Många mål fordrar också 

snabba avgöranden i bedömning~;frågor av stor vikt för den enskilde. God 

erfarenhet av domarvärv i allmän domstol synes vara av stor betydelse vid 

målens handläggning. Det är också angeläget att de komplicerade civil

rättsliga frågor som kan uppkomma avgörs inom samma domstolssystem 

som motsvarande frågor i vanliga tvistemål. Detta talar enligt förbundet 

starkt för att hovrätt väljs som fullföljdsinstans. Eftersom prövningen av 

utsökningsmål ofta förutsätter erfarenhet av exekutionsrättslig praxis och 

kunskaper inte minst i skattejuridik och förvaltningsrätt, är det angeläget 

att hovrätten tillförs behövlig sakkunskap på detta område. Vid över
vägande av frågan vilken myndighet som bör vara besvärsinstans hör 

också beaktas att utsökningsmål och konkursmål har viss anknytning till 

varandra och att den summariska betalningsprocessen planeras bli flyttad 

från tingsrätt till kronofogdemyndighet. 

Kravet på speciellt kunnande hos hovrätt skulle enligt RSV möjligen 

tillgodoses bättre om endast en hovrätt blir andra instans för hela riket. 

Härigenom skulle man särskilt vinna en enhetlig rättstillämpning i mal i 

vilka hovrätt är sista instans. Fr[tgan har enligt RSV samband med antalet 

mål som kommer att överklagas. 

Ett fåtal remissinstanser hävdar annan mening i fråga om valet av 

hesvärsinstans. om överexekutor avskaffas. Lii11sstyrelse11 i A-fa/miihus 

liin anser att det inte är lämpligt att besvärsprövningen förläggs till 
hovrätt. Länsstyrelsen framhåller att ett så stort antal ärenden, vilka i stor 

utsträckning knappast erbjuder rättsliga problem, inte bör handläggas i 

överrätt. Om överexekutor avskaffas, bör prövningen i stället förlLiggas till 

tingsrätt. Detta skulle enligt länsstyrelsen inte medföra nämnvärd tids

förlust, trots att antalet instanser därigenom skulle bli oförlindrat fyra. 
Även kiipmanna.förbundet och SHJO anser att talan mot kronofogde

myndighets beslut hör föras i underrätt. Enligt liinsstyrelsen i Jiinkiiping.1· 

liin bör länsrätt övervägas som besvärsinstans i stället för hovrätt. 

Länsstyrelsen påpekar att länsrätten handlägger en grupp av mål som 

tidigare har prövats av överexekutor. nämligen mål som avses i 21 kap. 

föräldrabalken (FB). Genom lekmannainslaget i länsrätten skulle möjlig

göras en allsidig bedömning av målen. Från länsrätten skulle talan kunna 

fullföljas till hovrätt eller kammarrätt som sista instans. 

4.2.5 Andra 11ppxifier som ch·ilar ifrerexek11tor 

Andra överexekutorsuppgifter än de som har nämnts i det föregående 

berörs i en del remissyttranden. Länsstyrelsen i Jiinköpings /iin. som 

upplyser att dessa uppgifter är mindre omfattande och sällan kompli-
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cerade, anser att rättssäkerhetsskiil inte talar mot att de förs över till 

kronofogdemyndigheterna. Enligt RS\l är det önskvärt att göromål som 

inte har direkt samband med den exekutiva verksamheten inte flyttas över 

till kronofogdemyndigheterna. Liinsstyrelsen i Norrbottens län anser att 

det bör överviigas om inte en del av åliggandena bör flyttas över till 

länsstyrelsen som sndan. Enligt liinsstyrelserna i Afalmiihus och .liimt

land.1 liin. Fiire11i11ge11 111t'lla11 0111budsmii1111t'11 hos Sl'l'riges la11ds

hypoteksi11stitutio11 och LRF bör ärenden angående fördelning av medel 

flyttas frän länsstyrelserna till kronofogdemyndigheterna. om exekutiv 

försiiljning av fastighet skall åvila kronofögdemyndighet. 

4.3 Handläggningen a\' mål angående indrivning a\· skatter, b(iter o.d. 

(allmänna mål) 

Beredningens förslag att U B i motsats till U L skall vara direkt tilliimplig 

inte endast pft det civilriittsliga området utan även i frftga om uttagande av 

skatter. böter o.d. tillstyrks eller lämnas utan erinran av praktiskt taget 

samtliga remissinstanser. RS\/ framhåller att skatter och det allmännas 

fordringar i övrigt numera spelar en dominerande roll både i samhiillslivet i 

stort m:h i de exekutiva sammanhangen. Skatteindrivningen utgör krono

fogdemyndigheternas mest omfattande arbetsuppgift. Det är under s<idana 

förh[lllanden naturligt att U B blir direkt tillämplig p{I verkställighet i 

allmänna mhl. Härvid är det av underordnad betydelse att skatteindriv

ningen som regel inleds med betalningsanmaning och att tvängsätgärder 

tillgrips först om medel inte flyter in i anledning av kravet. Enligt lii11ssty-

1"1'1.1e11 i Jii11kiipi11gs liin innebär UB:s direkta tilHimplighet på allmiinna mål 

en klar förbättring ur redaktionell och systematisk synvinkel. Liinssty

relst'n i .Vorrbottt'ns lc'in anser att det vidgade tillämpningsområdet gör 

sambandet mellan verkstiillighet i enskilda och i allmänna mål starkare iin 

f.n. Adrnkatsan(/i111det finner det vara en fördel att såvitt möjligt i en och 

samma lag reglera alla likartade iircnden. vare sig dessa ~ir av civilriittslig. 

förvaltningsriittslig eller annan natur. RR\/ förklarar att verket utgår frän 

att U H:s direkta tilbmplighet på allm~inna mål inte äsyftar någon iindring i 

kronofogdemyndigheternas organisatoriska ställning i statsförvaltningen 

eller i den rent praktiska utövningen av indrivningsverksamheten. 

Endast Sl'ca hm·riifl är något tveksam beträffande UB:s tilfampnings

omrftde och anser att förslaget knappast ger tillräckligt underlag för att 

hediima om UB bör ha den generella räckvidd som föreslås. 

Den niirmare behandlingen i förslaget av allmänna mål kritiseras 

diiremot av flera remissinstanser. Dessa vänder sig mot beredningens 

mening att allmänna mäl kriiver avvikelser från UB:s besti.immelser endast 

i en del detaljer och att avvikande föreskrifter kan meddelas av regeringen. 

RS\i understryker att de speciella förh!i.llanden som utmiirker de allmänna 

mftlen medför stora skillnader vid handläggningen av allmänna och 
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enskilda mål. Den väsentligaste skillnaden har samband med att det inte 

finns någon egentlig sökande i allmänna mål utan att det ankommer på 

kronofogdemyndigheten själv att utöva det allmännas borgenärsfunktioner 

i dessa mi'll. Detta fär konsekvenser bl.a. beträffande förslagets bestäm

melser om riinta på medel som skall återbäras (2 kap. 18 §).om visst skydd 

för borgeniir utan särskild förmånsrätt (5 kap. 5 § ). om tidsfrist för 

utmiitning och för försäljning av utmätt egendom (5 kap. IO § och 9 kap. 5 

§ ). om utm~itning med förbehåll för tredje mans rätt (5 kap. 20 § ). om åter

vinning (.'i kap. 26 § ). om försäljning av egendom efter utmätning av andel i 

ebcndomcn (9 kap. 8 § ). om förfarandet när sekundogäldenären inte fri

villigt betalar utmiitt fordran ( 10 kap. 12 §l. om åtgärder efter utmätning av 

pantbrev (10 kap. 14-16 §§).om redovisning (14 kap.). om kostnader vid 

verkstiillighet ( 18 kap.) och om utdömande av vite ( 19 kap. 13 §).Det finns 

enligt RSV iiven an Jra skillnade-r mellan allmänna och enskilda mål som 

mtlste beaktas. Bl.a. synes uttrycklig bestämmelse krävas om när 

indrivning av skatt m.m. skall anses ha avancerat så långt att ett utmät

ningsmäl föreligger (jfr .'i kap. 26 och 29 §§)och bestämmelserna om insätt

ning i bank av influtna medel (9 kap. 16 §)bör inte gälla allmänna mål i 

allmiinhet. 

De anförda exemplen är enligt RSY:s mening tillräckliga för att visa att 

de allmiinna målen bör behandlas på annat sätt än som har skett i 

förslaget. Bcstiimmelserna bör utformas med beaktande av att des;a mål 

utgör en viiscntlig del av verksamheten hos kronofogdemyndigheterna 

och inte i sä hög grad utformas med sikte på enskilda mål. Man skall inte 

behöva läsa uppbörds lagen eller andra författningar som rör det allmännas 

fordringar för att kunna avgöra om bestämmelser i UB är tillämpliga i 

allmiinna mal. RSV vill med kraft understryka vikten av att bestäm

melserna i U B under det fortsatta lagstiftningsarbetet analyseras noga 

såvitt avser deras tillämplighet på allmänna mål och att behövliga 

ändringar vidtas. I annat fall kommer många onödiga problem att uppstå 

vid utarbetande av tillämpningsföreskrifter och anvisningar. I fråga om 

den författningsmässiga tekniken förordar RSV att uttrycken "enskilda 

mål'" och ··allmänna mål" används i balken. Regeringen bör bemyndigas 

att ange innebörden av allmänt mål, medan mål som faller utanför defini

tionen får vara enskilt mål. Domare.förbundet ansluter sig i huvudsak till 

vad RSV har anfört om UB:s tillämplighet på allmänna mål. 

Utredningen om sii/.:erhetstltgiirder m.m. i skatteprocessen framhåller 

att förslaget innehåller åtskilliga bestämmelser som har utformats för 

enskilda mål men som är avsedda att tillämpas även i allmänna mål. I flera 

av dessa bestämmelser har kronofogdemyndighetens ställning som före

trädare för det allmänna inte beaktats, vilket skulle medföra svårigheter 

vid tillämpningen. Som exempd anför utredningen i huvudsak samma 

bestämmelser som RSV har åbt!ropat. Utredningen anser att de angivna 

frågorna bör utredas ytterligare och att de inte bör regleras i administrativ 
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ordning. Bestämmelserna för allmänna mål bör klart avgränsas från 

reglerna för enskilda mål. Man kan enligt utredningen också överväga att 

från UB utmönstra vissa eller samtliga särbestämmelser för allmänna mål 

och sammanföra dem i en särskild indrivningslag för det allmännas 
anspråk på skatt, tull och avgift. 

Kronofogdeföreningen påpekar att kronofogdemyndigheten i de 

allmänna målen vid sidan av sin uppgift som exekutiv myndighet har att i 

stor utsträckning företräda staten som borgenär. Eftersom UB:s regler 

bygger på att ett partsförhållande föreligger i målen bör det enligt 

föreningen klart framgå av balken vilka bestämmelser däri som gäller för 

allmänna eller för enskilda mål. Dessutom torde det bli nödvändigt att 

meddela vissa avvikande bestämmelser. Enligt RR\l bör de grund

läggande föreskrifterna för handläggningen av allmänna mål föras in i UB. 

RRV ifrågasätter också om inte i balken bör anges i vilka avseender. 

kronofogdemyndigheten i allmänna ml'll skall ex officio beakta förhål

landen, som i enskilda mål förutsätter invändning från part eller tredje 

man. Även Svea hovrätt och länsstyrelsen i Stockholms län anser att 

beredningen inte har tillräckligt beaktat kronofogdemyndigheternas befatt

ning med allmänna mål utan i huvudsak har utformat lagtexten för enskilda 

mål. 
En del remissinstanser går närmare in på kronofogdemyndighetens 

ställning i allmänna mål. Adl'Okat.rnn~fundet framhåller att beredningens 

förslag inte innebär någon lösning av det otillfredsställande förhållandet att 

kronofogdemyndigheten i allmänna mål både företräder ena parten och 

fungerar som organ med beslutande och verkställande befogenheter. Om 

kronofogdemyndigheten får nya uppgifter enligt vad beredningen föreslår. 

innebär dess olika funktioner och därmed sammanhängande intresse

konflikter en fara för rättssäkerheten. De uppenbara riskerna för ständigt 
återkommande intressekonflikter kan också undergräva allmänhetens 

tilltro till kronofogdemyndigheterna. Enligt samfundets mening bör dessa 
frågor ägnas noggrann uppmärksamhet vid det fortsatta arbetet på UB. 
Därvid bör sökas lösningar, som innebär att skatteindrivningen hälls 

organisatoriskt helt skild frän övrig indrivningsverksamhet. Kronofogde

myndigheternas dubbelställning framstår enligt Sl'ea hovrätt som särskilt 
betänklig vid gemensam utmätning för skatter och för enskild borgenärs 

fordran. En ökning av kronofogdemyndigheternas judiciella uppgifter 

förutsätter enligt hovrätten att myndigheterna inte har alltför påtagliga 

egna intressen i ärendena. Hovrätten anser att förslaget knappast innebär 

tillräckliga garantier i detta hänseende. 
Enligt länsstyrelsen i Stockholms län kan det allmännas intressen i 

allmänna mål inte sällan komma i konflikt med enskilda parters. t.ex. vid 

utmätning eller fördelning av medel. Även om det inte finns någon som 

helst anledning att betvivla kronofogdemyndighetens opartiskhet, måste 

enligt länsstyrelsen lämpligheten av myndighetens dubbelställning starkt 
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sättas i fråga. Nackdelarna kan bli än mera framträdande genom de ökade 

befogenheter som förslaget ger_ kronofogdemyndigheterna. Länsstyrelsen 

anser sig böra väcka frågan om att inrätta tjänster. vars innehavare skulle 

som statens företrädare - men utan beslutanderätt i exekutionsrättsliga 

frågor - bevaka statens rätt hos kronofogdemyndigheterna och över

ordnade instanser. Länsstyrelsen understryker att en sädan åtgärd är helt 

fristäende från frågan om överexekutor skall avskaffas. L1insst_wdH·n i 

Kronobergs liin anser att den enskilde kan komma att i allmänna mal 

känna sig i underläge gentemot kronofogdemyndigheten. 

Några rcmissinstanser berör regelsystemet ·i stort för indrivning av 

skatter m.m. Nuvarande bestämmelser om indrivning är enligt RRV svår

översktldliga och i vissa avseenden inte tillräckligt upplysande för tilliimp

ningen. Sa.dana väsentliga frågor som vem som i olika hänseenden är 

behörig att företräda staten och när en fordran har uppkommit är i 

allmiinhet inte reglerade. RRV anser att regelsystemet för indrivning av 

skatter. böter och allmänna avgifter bör ses över i anslutning till arbetet pä 

U B. En systematisk reglering av indrivningsverksamheten framstär enligt 

RR V som särskilt angelägen med hiinsyn till att denna verksamhet få1~ allt 

större betydelse. bl.a. som föijd av en förbättrad skattekontroll. Den före

staende ADB-reformen inom cxekutionsväsendet accentuerar ytterligare 

behovet av en genomgripande översyn. Liknande synpunkter anförs av 

kro11<~fi1gd1'.fi"ireningen. 

Utredningen 11111slikerhetsclt1o:ärder111.111. i skatteprocessen p:ipekar att 

de allmänna målen utgör två tredjedelar av de mål som kronofogde

myndigheterna handlägger och att de belopp som skall drivas in för det 
allmiinnas räkning har stigit markant under senare år. Det är enligt utred

ningen uppenbart att lagstiftningen pä exekutionsomradet i allt större 

utsträckning utnyttjas för att undandra skatt. Staten kan inte som borge

närer i civila fordringsförhållanden själv välja sina gäldenärer. Det 

allmännas fordran bestäms dessutom på grundval av gäldenärens egna 

uppgifter och förutsätter alltsä en medverkan fr~n dennes sida. De skatt

skyldiga far många gånger. under kortare eller:\.längre tid. förfoga över 

skattemedel. vilket ofta blir till förfäng för Jeras betalningsförmåga. 

Gällande rätt ger enligt utredningens mening inte tillräckligt effektiva 

medel för indrivning av det allmännas fordringar. I fråga om löntagare är 

bristen dol.:k inte sa päfallande. bl.a. på grund av instituten införsel och 

utmätning av lön. Utredningen anser att möjligheterna att driva in skatter 

och allmänna avgifter bör utvidgas. De regler som gäller om indrivning av 

skatter och allmänna avgifter finns i många olika författningar och är 

svåröverskådliga. Behovet av mera enhetliga och lättillämpade bestäm

melser om indrivning är därför stort. Utredningen konstaterar att bered

ningen inte har föreslagit några ändringar i detta avseende. 

I några remissyttranden tas upp en särskild fråga rörande allmänna mål. 

niimligen huruvida kronofogdemyndigheten skall kunna ta emot säkerhet 
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för fordran på skatt m.m. RSV. som erinrar om att fragan tidigare har 

behandlats av justitieomhudsmannen ( 1960 års ämbetsberättelse s. 291 ), 

framhåller att situationen numera är en annan än då justitieombudsmannen 

gjorde sina uttalanden. Restföringen är numera betydligt större och indriv

ningen är förenad med svårigheter som knappast förekom tidigare. 

Dessutom är kronofogdemyndigheterna specialutbildade för att ha hand 

om indrivningen och kan anförtros betydligt mera kvalificerade uppgifter 

än sina föregångare. RSV anser att kronofogdemyndigheterna bör kunna 

ta emot s[ikerhet i allmänna mål. Detta kan bli av praktisk betydelse 

främst beträffande borgen eller annan säkerhet som tillhandahålls av tredje 

man. Om gäldenären har utmätningsbar egendom. bör denna som regel 

utmiitas. I vissa fall kan det vara till fördel för gäldenären att hans 

egendom inte utmäts, t.cx. omsiittningstillgi\ngar som ett restfört företag 

måste disponera för sin verksamhet. För kronofogdemyndighetens del är 

det i ett sådant fall enklare att ta emot bankgaranti, borgen eller företags

inteckning som säkerhet än att verkställa utmätning med åtföljande värde

ring. vård etc. RSV föreslår därför att möjlighet öppnas för kronofogde

myndigheten att ta emot säkerhet i allmänt mål.<_RSV har dock inte kunnat 

överväga hur bestämmelserna bör vara utformade. 

Även lii11sstyre/sl'11 i Giil'!ehorgs lii11 anser att kronofogdemyndigheten 

bör fö möjlighet att motta siikerhet för statens fordran. Det skulle enligt 

länsstyrelsen förmodligen göra indrivningsarbetct betydligt enklare och 

mera flexibelt. Kronofogdemyndigheten skulle inte bli så bunden av 

avbetalningstider m:h avbetalningsbeloppcn skulle kunna sättas lägre. i 

vart fall till en början. Utredningen 0111 säkerhet.~tltgärder m.m. i 

skatteprocessen framhåller att om kronofogdemyndigheten får rätt att ta 

emot säkerhet i allmänna mål. myndigheten besparas mycket arbete 

genom att egendom inte behöver utmätas och tas om hand. En sådan 
ordning skulle även kunna vara förmånlig för gäldenären. Enligt kronv

Ji1gdeji"ireninge11 bör kronofogdemyndigheten ha rätt men inte skyldighet 

att i särskilda fall motta säkerhet i allmänna mål. Särskilt vid indrivning 

hos företag skulle en sådan möjlighet fylla ett praktiskt behov. Om gälde

när som villkor för att avbetalning och uppskov skall medges får ställa 

säkerhet i form av bankgaranti, pantbrev eller företagsinteckning, kan 

myndigheten befrias från omfattande arbete med utmätning samt tillsyn 

och vård av det utmätta. Föreningen anser att även säkerhet av tredje man 

bör kunna godtas. 

4.4 Självrättelse 

Beredningens förslag om vidgade möjligheter för kronofogdemyndig

heten att själv rätta sina beslut har fått ett blandat mottagande i remiss

yttrandena. Förslaget tillstyrks eller lämnas i princip utan erinran av bl.a. 

hm·rätten för Västra Sverige, kammarrätten i Stockholm, RRV, RSV, 
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liirzsstyrelserna i Jiimtlarzds och Norrbottens län, mh•okatsamfurzdet, 
domarefi"frbundet, kronofogdeföreningen och LRF. Enligt domarefor

bundet synes förslaget vara ett värdefullt inslag i handläggningen. Länssty

relsen i Jiimtlands län uppger att de nuvarande begränsningarna i möjlig

heten till självrättelse har föranlett ett flertal onödiga överklaganden. 

Kammarriiflen i Stockholm påpekar att utvecklingen på olika rätts

områden har lett till vidgade möjligheter till självrättelse. Mot bakgrund av 

att skyldighet att meddela besvärshänvisning föreskrivs i förslaget endast 

för det fall att talan är inskränkt till viss tid ifrågasätter kammarrätten om 

förslaget tillförsäkrar den som berörs av kronofogdemyndighets beslut till

räckliga upplysningar om hans rätt att kräva rättelse. Kammarrätten fram

håller vidare att beredningens strävan att avlasta hovrätterna uppgifter har 

tagit sig lfrngtgående uttryck: begränsad skyldighet att ge besvärshiinvis

ning; ingen föreskrift om att till kronofogdemyndighet ställda yrkanden om 

ändring eller rättelse som inte godtas skall ses som ett besvärsyrkande, 

vilket skall överlämnas till hovrättens prövning; besvär till hovrätten inges 

till kronofogdemyndigheten för att där eventuellt föranleda själv

rättelse;hovrätten underrättas inte ens angående besvären. såvida 

yrkandena enligt kronofogdemyndighetens bedömning har blivit tillgodo

sedda eller besvären återkallade. Möjligen är förslaget med hänsyn till 

omständigheterna godtagbart. Kammarrätten kan emellertid inte frigöra 

sig från uppfattningen att beredningen har gått väl långt i fråga om vad som 

skall ankomma på kronofogdemyndigheterna för att avlasta hovrätterna 

arbetsuppgifter. Den som vänder sig till hovrätten kan finna det märkligt. 

även om hans yrkanden blir tillgodosedda, att hovrätten hålls helt ultanför 
och inte ens medddar ett avskrivningsbeslut. Den rättssäkerhetsgaranti. 
som ligger i att hovrätten fär handlingarna överlämnade till sig för det 

beslut som kan komma i fråga. är möjligen särskilt angelägen med hänsyn 

till den tvekan som kan råda om kronofogdemyndigheternas förut~ått
ningar, 1\tminstorie i ett inledande skede, för de svåra bedömanden som 

inte sällan förekommer pil. området. 
Enligt RRI/ ligger en fara i att förfarandet med självrättelse institu

tionaliseras och därigenom drar lika stora kostnader som ett bcsvärsförfa

rande. Det är därför enligt RRV angeläget att besvärsfrekvensen och själv

rättelseförfarandet följs upp så all åtgärder kan vidtas för att uppnä äsyftat 

resultat. Hol'riitten fiir Västra S1·erige anser att alla beslut som inte inne

fattar en materiell prövning bör kunna vara föremål för självrättelse. I en 

del av de fall då självrättelse inte anses kunna komma i frä.ga kan man 

enligt hovrätten tänka sig att kronofogdemyndigheten meddelar prelimi

nära beslut, som föreläggs parterna för yttrande. 

Några remissinstanser ställer sig tveksamma till den föreslagna utvidg

ningen av möjligheterna till självrättelse. Länsstyrelsen i Södermanlands 

liin betonar att vetskapen om möjligheten till självrättelse ibland anses 

kunna innebära en fara för en alltför summarisk prövning, t.ex. av invänd-
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ningar som anförs mot utmätning. Enligt länsstyrelsen bör därför ytter

ligare övervägas om självrättelse bör få ske i föreslagen omfattning. 

Lämpligheten av den föreslagna utvidgningen ifrågasätts av länsstyrelsen i 

Ö.Her[?ötlands län med hänsyn till att den kan hos allmänheten ge intryck 

av rättsosäkerhet i fall då kronofogdemyndigheten utan begäran ändrar 

beslut som berör parter med motstående intressen och även i övrigt kan 

minska förtroendet för kronofogdemyndigheten. Om möjligheterna till 

självrättelse vidgas för kronofogdemyndigheterna. kan enligt länsstyrelsen 

principiella invändningar knappast göras mot liknande utvidgning för 

andra mynd;gheter. 

Den utökade möjligheten till självrättelse synes enligt liinsstyre/sen i 

Kronobergs liin i och för sig praktisk och torde inte vara förenad med 

några större betänkligheter såvitt avser rättelse av uppenbara oriktigheter 

utan att nytt material har tillförts ärendet. När nytt material tillförs, torde 

det i regel vara tredje man som klagar över utmätning efter det att denna 

har vunnit laga kraft. Om saken är uppenbar och gäldenären och borge

nären biträder besvären. torde det enligt länsstyrelsen vara praktiskt att 

kronofogdemyndigheten kan häva utmätningen. När saken inte är 

uppenbar torde kronofogdemyndigheten med all säkerhet vara restriktiv 

med att vidta rättelse. Om rättelse likväl sker. måste vederbörande 

tjänsteman först sätta sig in i målet och göra en självständig bedömning. 

Att en myndighet på sådant sätt omprövar egna beslut skulle enligt läns

styrelsen innebära att en extra instans tillskapades och dessutom vara 

betänkligt frän principiell synpunkt. 

Åtskilliga remissinstanser är kritiska mot den omfattning som möjlig

heten till självrättelse skulle fä enligt beredningens förslag. Detta är fallet 

med S1·ea lwrriitt. lwl'riitten för Örre Norrland, statskontoret. LON. 

liinsstyrelserna i Stockholms. Jö11käpi11gs, Malmöhus, Giiteborg.1· och 

Boh11.1·. Ä/l'sborgs. Viirmlantf.1·. Kopparbergs och Giivleborg.1· liin samt 
Sl/10. Enligt S1·ea hm·riitt har behovet av regler om självrättelse starkt 

samband med frågan i vad mån beslut i exekutiva ärenden har rättskraft. 

Eftersom beredningen inte diskuterar rättskraftsfrågan. blir behovet och 

konsekvenserna av de föreslagna reglerna om självrättelse svåra att över
blicka. Otvivelaktigt råder enligt hovrätten i exekutiva ärenden speciella 

förhållanden. vilka i någon mån motiverar att kronofogdemyndigheten kan 

jiimförelsevis formlöst och på eget initiativ rätta vidtagna åtgärder eller 

meddelade beslut. Det synes rimligt att de nuvarande möjligheterna till 

ändring och självrättelse bibehålls. Hovrätten avstyrker däremot att 

möjligheterna till självrättelse vidgas på det sätt som beredningen har före

slagit. Som skäl för denna ståndpunkt anför hovrätten i huvudsak följande. 

Förslaget torde medföra betydande otrygghet för de berörda parterna. 

Den granskning som skall ske när besvär har anförts kan fördröja över

instansens avgörande. Möjligheten att rätta överklagade beslut kan leda till 

mindre omsorgsfull handläggning. Det kan utvecklas en vana bland miss-
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nöjda parter att klaga. varvid den som har handlagt ärendet kan lockas att 
vidta självrättelse för att slippa den kontroll som eljest skall förekomma 
vid besvärsprövningen. Det finm' viss risk att möjligheten till rättelse leder 

till en självständig procedur vid sidan av huvudärendet. Statskontoret 

anser det i och för sig lämpligt att myndighet kan själv rätta felaktiga 

beslut. i vart fall om rättelsen är till fördel för den enskilde. Att använda 
självrättelse som alternativ till prövning i överinstans är emellertid enligt 
statskontoret inte riktigt. 

LON tror för sin del att det int1! är realistiskt att tänka sig en rutinmässig 

granskning av ärendena, vilket skulle innebära en dubblering av handlägg

ningen. Enligt LON är det vidare främmande för vår rättsordning att 
ålägga myndighet att överpröva sina egna beslut. En omfattande möjlighet 
för kronofogdemyndigheterna till självrättelse kan medföra att allmän

hetens tilltro till dessa myndigheters opartiska handläggning försämras. 

Enligt länsstyrelsen i Stockholms län kan det befaras att kronofogde
myndigheterna får dubbelpröva ett stort antal mål. Länsstyrelsen anser att 

den vidsträckta befogenheten att vidta självrättelse fär konsekvenser som 
är svåra att överblicka. Det ligger emellertid nära till hands att anta att 

självrättelseförfarandet kan minska allmänhetens förtroende till rätts

säkerheten i kronofogdemyndigheternas verksamhet. 

Den föreslagna rättelsebefogenheten innebär enligt länsstyrelsen i 

Äfrshorgs län ett slags tvåinstansprövning hos en och samma myndighet. 

Länsstyrelsen befarar att möjligheterna till självrättelse skall undergräva 

rättssäkerheten genom att minska tillt.ron hos allmänheten till kronofogde
myndighetens beslut. Det kan oc:kså befaras att många kommer att klaga 
till hovrätten bara för att utröna om inte någon högre tjänsteman vid 

kronofogdemyndigheten bedömer saken på annat. sätt. Länsstyrelsen i 

Göteborgs och Bohus län anser att institutet självrättelse bör nyttjas 
sparsamt med hänsyn till myndigheternas anseende och allmänhetens 
förtroende. Enligt länsstyrelsen bör det inte komma i fråga att kronofogde

myndighet själv rättar sitt beslut.. när målet är anhängigt i hovrätten. Även 
länsstyrelserna i Jönkiipings, Värmlands, Kopparbergs och Giii•leborgs 

län åberopar principiella betänkligheter. 

Den föreslagna tidsfristen för rättelse av utmätning i andra fall än då 

egendomen tillhörde tredje man, två veckor från utmätningen. anses i 

några remissyttranden vara för snävt tilltagen. Länsstyrelsen i Norr

bottens län förordar sålunda att fristen förlängs till tre veckor. Till stöd 
härför anförs att om länet skall utgöra endast ett kronofogdedistrikt. 

verkställigheten kommer att delegeras till inte mindre än 11 stationerings
orter varav flera med mycket stort avstånd från centralmyndigheten. 
Målen torde i många fall inte hinna granskas hos kronofogdemyndigheten 

inom två veckor. Om fristen förlängs till tre veckor, bör besvärstiden 

förlängas från tre till fyra veckor, något som enligt länsstyrelsen kan ske 

utan olägenhet. Med hänsyn till att befogenheten till självrättelse skall 
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möjliggöra bl.a. för gäldenären att fä rättelse utan att behöva besvära sig 

anser RS\l att tvåveckorstiden bör räknas från den dag gäldenären delgavs 

bevis om utmätningen. Samma ståndpunkt intas av kro11ofor<deförc11inger1. 

Enligt lii11sscyrelse11 i Jiimclands liin bör tidsfristen förlängas antingen till 

tre veckor från utmätningen eller så att fristen räknas från den dag gälde

nären fick del av utmätningsbeslutet. Länsstyrelsen i Älvsbnrgs liin är 

kritisk mot att fristen inte skall gälla i fall då besvär har anförts över 

utmätningen. 

Några remissinstanser är kritiska mot beredningens mening att själv

rättelse i viss utsträckning skall kunna ske utan stöd av uttryckliga bestäm

melser. Hm·riitten för Viistra Si·erige och hinsstyre/sen i Afalmiih11s liin 

anser att i lagtexten bör uttömmande anges i vilka fall självrättelse kan 

komma i fråga. Ett system med självrättelse som inte är närmare reglerat i 

lagen skulle enligt statskontoret stå i mindre god överensstämmelse med 

de intentioner. som Mm statsmakternas sida har kommit till uttryck bl.a. 

vid tillkomsten av den nya förvaltningslagstiftningen. Av beredningens 

uttalanden drar .1·tatskontore1 slutsatsen att det främst är handräcknings

åtgärder som skulle omfattas av den oreglerade befogenheten till själv

rättelse. 

l-lcn·riitce11 för Ö1·re Norrland och lii11sstyrel.H·11 i 1\4almi.ih11s lii11 vänder 

sig särskilt mot att självrättelse skall kunna ske med anledning av anförda 

besvär. Hovrätten anser att det föreslagna rättelseförfarandet motverkar 

den vinning som uppnås om övercxekutor avskaffas. Förutsättningarna för 

att komma fram till ett snabbt avgörande försämras och förslaget kan 

måhända leda till att mindre omsorg ägnas åt prövning av ärendena liksom 

åt utformningen av meddelade beslut. Enligt länsstyrelsen kan förslaget 

leda till ett slags tvåinstansprövning hos en och samma myndighet. För 

den som har anfört besvär måste det te sig förbryllande om kronofogde

myndigheten själv ändrar sitt beslut. Om kronofogdemyndigheten delvis 

ändrar sitt beslut. kan ändringsyrkandcts omfattning bli så oklar att över

prövningen äventyras. Enligt länsstyrelsens mening är det utvidgade 

rättelseinstitutet bristfälligt till sin konstruktion. Aven hm·rii11en för 

Vii.1·1ra !frerige, som inte har någon erinran mot att möjligheterna till 

självrättelse ökas, anser att befogenheten att vidta rättelse med anledning 

av anförda besvär kan befaras medföra svårigheter i tillämpningen. Som 

exempel anförs att om kronofogdemyndigheten med anledning av besvär 

delvis ändrar ett beslut. ändringsyrkandets omfattning kan bli så oklar att 

överprövningen äventyras. 

Som har nämnts i det föregående (under 4.2.4) ställer sig flera remiss

instanser tvivlande till att de föreslagna möjligheterna till självrättelse 

skulle i någon större omfattning minska antalet besvärsmäl i hovrätterna. 
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4.5 Lagtekniska frågor 

Dispositionen av lagbestämmelserna i förslaget godtas av praktiskt taget 

alla remissinstanser. H1J\'riitten för Viistra .'frerige anser att systematiken 

tillfredsställer högt ställda anspråk och att uppställningen är lättöver

skådlig. Enligt länsstyrelsen i Malmöhus liin är lagbestämmelserna 

ordnade på ett för rättstillämpningen tjänligt sätt. Länsstyrelsen i Norr

bottens län framhåller att lagförslaget är logiskt uppbyggt och välsyste

matiserat. Även S1·ea hm·riitt anser att disposition och kapitelindelning i 

stort sett är invändningsfria. Regl·:!rna i balkens två inledande kapitel och 

det avslutande kapitlet har dock ett starkt samband som kontrasterar mot 

uppdelningen och avståndet mellan dem. Enligt hovrätten skulle förslaget 

möjligen vinna i överskådlighet och konsekvens om delar av I och 2 kap. 

förs över till 19 kap. 

Systematiken kritiseras av liinsstyrelsen i Giitehorgs och Bohus liin, 

som anser att heredningen inte har utnyttjat möjligheten till en naturlig och 

översiktlig huvudgruppering på avdelningar av den. vidlyftiga materian. Att 

UB i viss mån kan anses ha en utpräglat praktisk funktion bör inte utesluta 

att den får en mera logisk och systematisk uppbyggnad. Länsstyrelsen. 

som hänvisar till RB och J B. förordar en uppdelning på fyra avdelningar. 

En första avdelning bör utgöra allmänna delen (bl.a. organisationen. 

allmänna regler om förfarandet oc:h kostnadsregler). I en andra avdelning 

kan behandlas de olika verkställighetsformerna och i en tredje avdelning 

handräckning. I den avslutande avdelningen skulle rättsmedlen regleras. 

Länsstyrelsen påpekar att regler av typisk allmänkaraktär finns både i 

början av förslaget ( 1-3 kap.) och i slutet (18 och 19 kap.). Länsstyrelsen 

vänder sig även mot att införsel regleras före utmätning och ifrågasätter. 

trots de skäl som beredningen har anfört för en sådan ordning. om inte den 

naturliga ordningen bör vara utmätning - införsel - utmätning av lön. 

En remissinstans. lwi·riiflen för Västra !frerige, har fäst sig vid att 

skepp och luftfartyg genomgående nämns före fast egendom i förslaget. 

Hovrätten ifrågasätter om inte fast egendom bör nämnas först. Detta 

skulle föranleda ändring i bl.a. 2 kap. och orpkastning av ordningsföljden 

mellan I 1-13 kap. · ·, 

I ett par remissyttranden anförs kritiska synpunkter på utformningen av 

lagtexten. S1·ea hm·riitt anser att förslaget fyller rimliga anspråk i fråga 

om språklig och redaktionell utformning men vill ändå förorda att lag

texten överarbetas i formellt avseende. Utgångspunkten bör vara att man 

skall kunna hitta i halken och förstå reglernas innebörd utan juridiska 

specialkunskaper. Enligt hovrätten är språket i förslaget i allmänhet klart 

och enkelt. Någon gång behöver lagtexten snarare stramas åt i språkligt 

hänseende än förenklas. Exempel saknas dock inte på svårbegripliga eller 

tunga formuleringar. Beredningens språkbruk, bl.a. de varierande 

uttryckssätt som används. försvårar också bedömandet huruvida vissa 
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regler är obligatoriska eller fakultativa. Det kan dessutom ifrågasättas om 

inte bestämmelserna har gjorts fakultativa i alltför stor omfattning. Vidare 

förekommer bestämmelser som anger gränserna för balkens tillämpnings

område i övermått. Dessa regler är enligt hovrätten i stor utsträckning 

innehållslösa och detsamma gäller en del av hänvisningarna inom balken. 

Enligt länsstyrelsen i Stockholms hin får kronofogdemyndigheterna ofta 

ringa eller intet stöd av lagtexten för sina avgöranden i sin svårbemästrade 

uppgift och jämfört med de flesta andra myndigheter särskilt utsatta 

position. Ordval som "om skäl föreligger", "om så behövs", "om det 

finnes ämlamälsenligt". "om ej särskilda skäl föranleder till annat" före

kommer ymnigt. Enligt länsstyrelsen ställer denna lagstiftningsteknik 

stora krav inte minst på den myndighet som skall besluta i första instans 

och föranleder tveksamhet när det gäller ett för den enskilde så betydelse

fullt område som utsökningsrätten. Länsstyrelsen i Älvsborgs län anser att 

en hel del bestämmelser är så vagt utformade att de måste bli svära att 

tolka. vilket avsevärt ökar kronofogdemyndigheternas arhetsbörda. Det 

kan enligt länsstyrelsen också befaras att rättstillämpningen kommer att 

skifta från kronofogdemyndighet till kronofogdemyndighet, kanske även 

inom samma myndighet. 

S Föredraganden 

5.1 Allmänna synpunkter på en ny utsökningslagstiftning 

De grundläggande reglerna om verkställighet av domstolarnas av

göranden rörande civilrättsliga förpliktelser finns fortfarande i 1877 års 

utsökningslag (UL). I UL ingår också regler om hur borgenär kan utverka 
kvarstad eller annan säkerhetsätgärd liksom föreskrifter om handräckning 
av annat slag, t.ex. avhysning av hyresgäst som har förverkat sin hyres

rätt. Till följd av reformer under senare är har vissa avsnitt av utsöknings

rätten kommit att behandlas i särskilda lagar vid sidan av UL. Exekutiv 

försäljning av vissa viktigare specialobjekt har sålunda reglerats i särskilda 
lagar. Hit hör 1973 års lag om exekutiv försäljning av registrerat skepp 

m.m. (Stl...), 1971 års lag om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m. (Lfl...) 

och 1971 års lag om exekutiv försäljning av fast egendom (Ffl...). Verkstäl

lighetsformen införsel regleras i en särskild införsellag av år 1968. UL 

utgör dock fortfarande grundvalen för utsökningsrätten. 

När UL kom till var det naturligt att lagstiftarens intresse främst knöts 

till verkställigheten av exekutionstitlar rörande privaträttsliga anspråk. 

Indrivningen av skatter och andra offentligrättsliga fordringar reglerades i 

särskilda författningar. Genom hänvisning till utsökningslagstiftningen har 

denna dock gjorts i princip tilläl.':tplig också vid indrivning av fordringar av 

sådant slag. Numera utgör denna indrivning den helt dominerande delen 

9 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del I 
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av de lokala exekutiva myndigheternas, dvs. kronofogdemyndigheternas, 

arbete. I linje härmed ligger att den relativt sent tillkomna införsellagen är 

direkt tillämplig på indrivning av skatter och allmänna avgifter samt böter 

och viten. 

Det ligger i sakens natur att en lagstiftning av U L:s älder efter hand har 

kommit att framstå som otidsenlig och i behov av översyn. Efter det att 

riksdagen vid olika tillfällen hade framhållit att utsökningslagstiftningen 

behövde reformeras (ILU 1945:39 och rskr 1945:365 samt ILU 1957:9 och 

rskr 1957: 127), påbörjade lagberedningen år 1960 en allmän översyn av U L 

och därmed sammanhängande lagstiftning. Beredningen har därefter 

avlämnat ett flertal betänkanden med förslag till partiella ändringar på 

utsökningsrättens område. Förslagen har med ett undantag. som jag strax 

skall återkomma till. genomgående lett till ny lagstiftning. Genom de 

reformer som efter hand har genomförts har vi utöver de tidigare nämnda 
lagarna om exekutiv försäljning av vissa viktigare specialobjekt fött 

moderna bestämmelser om bl.a. utmätningsfri egendom (däribland gälde

närens s.k. beneficium) och om löneexekution. 

År 1973 lade beredningen fram förslag till en utsökningsbalk (UBl. som 

reglerar verkställighet och handräckning. Förslaget, som omfattar 420 

paragrafer fördelade på 19 kapitel, avses ersätta bl.a. UL. införsellagen 
och de särskilda försäljningslagarna. Förslaget har fött ett mycket positivt 

mottagande av remissinstanserna. Alla remissinstanser utom en har till

styrkt eller lämnat utan erinran att förslaget läggs till grund för ny lagstift

ning på området. I flera remissyttranden understryks att den nuvarande 
lagstiftningen till stora delar är bristfällig och bör ersättas av nya regler. De 

nya regler som beredningen har föreslagit anses över lag ändamälsenliga. 

Också jag delar uppfattningen att nuvarande regler på området hör 
avlösas av en enhetlig och mer iindamålsenlig lagstiftning. Under den tid 

som har gått sedan UL antogs har lagen visserligen undergått åtskilliga 

ändringar. Detta gäller särskilt efter det att beredningen år 1960 fick i 

uppdrag att företa en allmän översyn av utsökningsrätten. Aven efter 
genomförandet av dessa reformer måste emellertid utsökningslagstift

ningen anses bristfällig i flera avseenden. Reglerna om utmätning ger 

sålunda inte möjlighet till en så effektiv indrivning som krävs i det 

moderna samhället. 81.a. saknas väsentligen regler om gäldenärens 

skyldighet att medverka i mål om utmätning och om tvångsmedel. Regle

ringen av utmätningsinstitutet är också i övrigt delvis ofullständig och för

åldrad. Det gäller exempelvis skyddet för tredje mans rätt. Även bestäm

melserna om verkställighet rörande andra förpliktelser än betalnings

skyldighet är i behov av en mer tidsenlig utformning. Här gör sig inte minst 
gällande önskemålet att undvika från social synpunkt stötande resultat vid 

exempelvis vräkning av hyresglist. Vad gäller UL:s tillämpningsområde 

framstår det som föga konsekvent att lagen inte är direkt tillämplig på 

indrivning av skatter och andra offentligrättsliga fordringar. Till de brister 
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som jag nu har gett exempel på kommer att UL:s formella uppbyggnad 

efter hand har blivit mindre ändamålsenlig. Medan t.ex. somliga frågor är 

ofullständigt reglerade i lagen. har beträffande andra meddelats en rad 

detaljföreskrifter. Av dessa är åtskilliga av sådan art att de numera kan 

meddelas av regeringen i form av verkställighetsföreskrifter. 

Genom sitt förslag till U B har beredningen fullföljt sin översyn av hela 

utsökningsrätten. frånsett övergångsbestämmelser och följdändringar i 

annan lagstiftning vilka beredningen har behandlat i ett senare betänkande. 

UB-förslaget. som behandlar den egentliga utsökningsrätten. dvs. verkstäl

lighet av domar och andra exekutionstitlar samt handräckning, innehåller 

en fullständig och systematisk reglering av detta rättsområde. Förslaget 

innehäller åtskilliga nyheter av såväl principiell som praktisk natur. Det 

kiinnetecknas av en striivan att ge de exekutiva myndigheterna mera 

effektiva medel i deras verksamhet. samtidigt som tillbörlig hänsyn tas till 

den som är föremål for exekutiv åtgärd. Förslaget får i stort anses väl 

uppfylla de krav som i ett modernt samhälle måste ställas på en effektivt 

fungerande utsökningslagstiftning. framför allt när det gäller indrivning av 

fordringar. Föreslagna lösningar av olika problem torde i allmänhet utgöra 

en lämplig avvägning av skilda rättsägares intressen. I likhet med praktiskt 

taget alla remissinstanser anser jag att förslaget är väl ägnat att läggas till 

grund för en ny lagstiftning på utsökningsrättens område. 

Beredningen har diskuterat huruvida konkursrätten eller delar därav. 

förmånsrättsordningen. summarisk betalningsprocess och återtagande av 

avbetalningsgods hör regleras i en ny U B men har ansett att denna bör 

begränsas till att avse den egentliga utsökningsrätten. Denna u~pfattning 

delas av praktiskt taget alla remissinstanser. Endast en remissinstans har 

så till vida varit kritisk som den anser det önskvärt att frågor om utsökning 

i egentlig mening (specialexekution) och om konkurs (generalexekution) 

beaktas i ett sammanhang. 

Vad först angår konkursrätten vill jag för egen del framhålla att medan 

den egentliga utsökningsrätten helt utgör en form av myndighetsutövning. 

konkursförvaltningen ombesörjs av en särskilt utsedd förvaltare. som 

regel en advokat. Även i fråga om själva förfarandet skiljer sig utsökning i 

egentlig mening från konkursförfarandet. Det är enligt min mening 

uppenbart att man inte skulle vinna något genom att föra samman bestäm

melserna om konkurs med reglerna om egentlig utsökning. Inte heller 

synes det lämpligt att bryta ut någon del av konkursrätten och reglera den 

i U B. En sådan ordning skulle visserligen i och för sig vara möjlig i fråga 

om vad som av en giildenärs egendom inte ingår i konkursbo. Bestäm

melserna härom överensstämmer i huvudsak med reglerna om beneficium 

och andra undantag från utmätning. Tekniskt regleras frågan f. n. genom 

hänvisning till UL. Det synes lämpligt att frågan på motsvarande sätt i 

fortsättningen far regleras genom hänvisning till U B. 

Jag delar sftlunda beredningens och remissinstansernas mening att 
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konkursrätten även i fortsättningen bör Milas skild frän utsökningsrätten i 

egentlig mening. I detta sammanhang vill jag nämna att konkurslagstift

ningen är föremål för översyn av konkurslagskommitten (Ju 1971 :06). Inte 

heller bör förmänsrättsordningen. som berör bäde utmätning och konkurs 

och är av grundläggande materidl betydelse. föras in i UB. 

Att föra samman bestämmelser om summarisk betalningsprocess med 

utsökningsrätten kan inte komma i fråga annat än om denna process 

flyttas frän domstol till exekutiv myndighet. Detta har diskuterats vid olika 

tillfällen under senare år. Under år 1977 har emellertid lagts fram förslag 

till en ny lagsökningslag, vilken bibehåller den summariska betalnings

processen vid domstol (Os Ju 1977:5). Förslaget övervägs f.n. inom 

justitiedepartementet. Frågan om sambandet mellan denna lagstiftning och 

UB behandlas ytterligare i avsnitt 5.2.4 såvitt avser handräckning. 

Bestämmelserna i lagen om avbetalningsköp om återtagande - genom 

handräckning eller verkställighet - av egendom som har sålts på avbetal

ning har nära samband med övriga bestämmelser i den lagen. Motsvarande 

gäller i fråga om den nya konsumentkreditlagen samt den föreslagna lagen 

om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Det är därför knappast 

lämpligt att föra över reglerna om återtagande i dessa lagar till UB. Jag vill 

erinra om att exekutionsrättsliga bestämmelser även finns i åtskilliga 

andra författningar. t.ex. i rättegångsbalken (RB) och i olika lagar som rör 

verkställighet av utländska exekutionstitlar, utan att det från något håll har 
ifrågasatts att flytta dem till en ny UB. 

Av det sagda följer att även jag anser att en ny U B bör begränsas till att 

avse den egentliga utsökningsrätten. Hit hör i första hand verkställighet av 
domar och andra exekutionstitlar. Verkställigheten kan avse betalnings
skyldighet eller annan förpliktef'se. Betalningsskyldighet bör liksom f.n. 

kunna verkställas genom utmätning, däri inräknat utmätning av lön, samt, 

i vissa fall, införsel. Till utsökningsrätten i egentlig mening brukar också 

räknas handräckning, dvs. ingripande utan stöd av exekutionstitel. Hand

räckning utgörs av kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd samt avhysning 
och annan liknande handräckning, vars bestånd inte kräver att talan väcks 

i saken. Som jag senare skall återkomma till bör det emellertid inte 

ankomma på exekutiv myndighet att förordna om handräckning utan 

befogenheten bör tillkomma domstol. Bestämmelser om förordnande om 

handräckning bör därför inte meddelas i UB. En ny UB bör emellertid 

innehålla bestämmelser om verk:;tällighet av beslutad handräckning. 

Beträffande det närmare innehållet i UB vill jag i första hand hänvisa till 

specialmotiveringen till de olika kapitlen i balken. I avsnitt 6 lämnas inled

ningsvis en översiktlig redogörelse för det viktigaste av innehållet. I den 

allmänna motiveringen kommer att i särskilda avsnitt behandlas vissa 

övergripande frågor. Det gäller överexekutorsinstitutionens avskaffande 

(avsnitt 5.2), balkens tillämplighet i allmänna mål (avsnitt 5.3 ), reglerna om 

kronofogdemyndighets möjlighet till självrättelse (avsnitt 5.4) och vissa 
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lagtekniska frågor (avsnitt 5.5 ). Härutöver vill jag redan nu behandla 

några spörsmål av mera allmän karaktär. 
På grundval av delbetänkanden från beredningen har som redan nämnts 

ett flertal viktiga delreformer inom utsökningsrätten ägt rum under senare 
år. Reformerna har främst rört utmätningsinstitutet men även andra delar 

av utsökningsrätten, bl.a. exekutionsformen införsel. Beredningen har inte 

genomgående på nytt övervägt de nya regler som har tillkommit på 

grundval av beredningens tidigare förslag utan har i allmänhet utan 

ändring tagit upp reglerna i förslaget till UB. frånsett de ändringar som har 

påkallats av att överexekutorsinstitutionen föreslås avskaffad och av att 

bestämmelserna tas upp i en större enhet. Detta har godtagits av de allra 

flesta remissinstanserna. Beredningens ståndpunkt har emellertid kriti

serats av två remissinstanser. ·som har menat att man därigenom avstår 

från den fördel med partiella reformer som ligger i att man efter försöks

verksamhet kan göra behövliga ändringar i slutskedet av lagstiftnings

arbetet. 

För egen del vill jag framhålla alt med de partiella reformerna inte endast 

har åsyftats en provisorisk lagstiftning utan avsikten har varit att de nya 

bestämmelserna i allmänhet skulle tas upp i en blivande UB. Reformerna 

torde också som regel ha slagit väl ut. Någon allmän omprövning av alla 

de delar av utsökningsrätten som omfattas av delreformerna kan därför 

inte komma i fråga. Någon sådan omprövning har inte heller ifrågasatts 

frän något håll. En annan sak är att frågor som redan har fått sin lösning 

genom delreformerna bör tas upp till ny prövning. om särskild anledning 

förekommer till det. Beredningen har själv tagit upp vissa sådana frågor 

och ibland föreslagit ändrade lösningar. Beträffande vissa andra frågor har 

förslag om ändring väckts i remissyttrandena. Detta gäller bl.a. utmätning 

av lön, införsel samt försäljning under hand av utmätt lös egendom. 
Frågorna behandlas närmare i samband med de kapitel till vilka de hör. 

Detsamma gäller ändringsförslag som i övrigt har förts fram från myndig

heter och enskilda under arbetet på UB. 

Ett par remissinstanser har tagit upp vissa principiellt och praktiskt 

viktiga frågor rörande utmätning vilka idag är oreglerade och vilka inte har 
berörts närmare i beredningens betänkande. Det gäller t.ex. krono

fogdemyndighetens skyldighet att efterforska utmätningsbar egendom. 

Frågorna, som i departementsförslaget delvis föreslås bli uttryckligt regle

rade. behandlas i de sammanhang till vilka frågorna hör. 

I fråga om exekutionsformen utmätning innehåller beredningens förslag 

bl.a. bestämmelser om verkan av exekutiv försäljning ( 15 kap.). Dessa 

bestämmelser reglerar köparens rätt mot tredje man som gör anspråk på 

äganderätt till den sålda egendomen. Vidare behandlas bl.a. utmätnings

gäldenärens och borgenärs ersättningsskyldighet i fall då exekutivt såld 

egendom frångår köparen eller då försäljningen medför att tredje mans rätt 
går förlorad. Två remissinstanser har ifrågasatt om det är lämpligt att 
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sådana frågor regleras i U B. För egen del vill jag påpeka att bedömningen 

av frågan om exekutiv försäljnings rättsverkan sedan länge är oklar. 

Frågan kan inte gärna förbigås när man nu skall fä till stånd en ny utsök

ningslagsliftning. Vad som kan diskuteras är var bestämmelser i saken bör 

placeras. Såvitt gäller exekutiv försäljning av fast egendom är det i och för 

sig möjligt att föra in behövliga regler i jordabalken <JBJ. Beträffande 

exekutiv försäljning av lös egendom saknas däremot en motsvarande lag. i 

vilken bestämmelserna på ett naturligt sätt kan föras in. Med anledning av 

vad en av de båda kritiska remissinstanserna har anfört vill jag erinra om 

att någon generell lagstiftning om godtrosförvärv av lös egendom f.n. inte 

är aktuell. Bestämmelser om verkan av exekutiv försäljning rör visserligen 

inte själva förfarandet hos den e.xekutiva myndigheten. De har emellertid 

nära samband med förfarandet och praktiska skäl talar för att frågan får 

sin reglering i. U B. Det kan påpekas att även den nuvarande utsöknings

lagstiftningen innehåller vissa bestämmelser i saken (se 213 a * UL och 

45-48 ~§ FfL>. Jag godtar sålunda beredningens förslag att en ny UB bör 

reglera liven verkan av exekutiv försäljning. 

Beredningen har föreslagit att UB skall vara direkt tillämplig i fraga om 

all verkställighet. vare sig ålagd förpliktelse har fastställts av domstol eller 

i annan ordning. Detta har genomgående godtagits av remissinstanserna. 

Även jag anser att U B bör vara generellt tillämplig på all verkstiillighet. 

Med hänsyn till frekvensen av olika typer av exekutionstitlar som i 

praktiken ligger till grund för verkställighet skulle det inte vara lämpligt att 

t.ex. begränsa UB:s tillämplighet till att avse det civilrättsliga området. 1 

fråga om indrivning av skatter, böter o.d. behandlar jag frågan närmare i 

avsnitt 5.3. 

5.2 Exekutiva myndigheter 

5.2.l Allmii1111a S\'llf>lll1kter 

Handläggningen av utsökningsmål i första instans är f.n. delad mellan 

två myndigheter. överexekutor och utmätningsmannen. Länsstyrelsen är 

överexekutor. Länsstyrelsen kan dock förordna annan att vara över

exekutor för särskild förrättning. Kronofogde är utmätningsman men kan i 

stor utsträckning delegera uppgiften till annan tjänsteman vid krono

fogdemyndigheten. 

På överexekutor ankommer att förordna om verkställighet av dom m.m. 

i vissa särskilt kvalificerade fall. att ombesörja exekutiv försäljning av fast 

egendom och vissa andra specialobjekt och i samband därmed fördela 

köpeskillingen samt att ~örordna om handräckning. Det ankommer vidare 

på överexekutor att pröva klagan över utmätningsmannens beslut och 

åtgärder. Överexekutor har ocks:i, enligt bestämmelser i särskilda författ

ningar. en del uppgifter som int.:: är av direkt exekutiv natur. Handlägg-
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ningen av ;indra exekutiva uppgifter än som har nämnts nu åvilar utmät
ningsmannen. dvs. i realiteten kronofogdemyndigheterna. Det innebär att 
exekutionen i första instans numera i det alldeles övervägande antalet mål 
:i vilar kronofogdemyndigheterna. 

Landet är indelat i 81 kronofogdedistrikt med en kronofogdemyndighet i 

var:ie distrikt. Inom kronofogdeorganisationen finns f.n. 205 tjänster i 
kronofögdekarriären. varav 158 tjänster som kronofogde (inkl. biträdande 

kronofogde) och 47 tjänster som kronofogdesekreterare. Av kronofogde

myndigheterna har 35 endast en kronofogdetjänst och 29 två sådana 
tjänster. Distriktsindelningen har under senare år varit föremål för översyn 

av särskilda utredningar. I en nyligen beslutad proposition till riksdagen 

(prop. 1977/78: 129) har emellertiu regeringen föreslagit att den nuvarande 

distriktsindelningen skall behållas. 
Beredningen har ansett det angeläget att antalet instanser inom verkstäl

lighetsförfarandet nedbringas och att en organisatoriskt enklare ordning 

även i övrigt genomförs. Beredningen har därför föreslagit att över

exekutor avskaffas och att de exekutiva uppgifter som åvilar över

exekutor som första instans förs över till kronofogdemyndigheterna. De 

krav som detta ställer i fråga om kvalificerad arbetskraft och en ändamåls
enlig arbetsfördelning vid kronofogdemyndigheterna kan enligt bered

ningen uppfyllas efter en minskning av antalet kronofogdedistrikt. I fråga 

om instansordningen innebär förslaget att talan mot kronofogdemyn
dighets beslut skall föras direkt i hovrätten. 

Beredningens förslag i organisationsfrågan har fått ett blandat mot

tagande. Flertalet remissinstanser. däribland två hovrätter. domstols
väsendets organisationsnämnd (DON). riksrevisionsverket (RRV). riks

skatteverket (RSV) och fyra länsstyrelser, har tillstyrkt förslaget eller 
lämnat det utan erinran. Dessa remissinstanser har i huvudsak anslutit sig 
till de skäl som beredningen har åberopat. En kammarrätt och två länssty
relser har ställt sig tveksamma till den föreslagna organisationsändringen. 
Förslaget har avstyrkts av en hovrätt, statskontoret. länsstyrelsernas 
organisations nämnd (LON) och åtta länsstyrelser. I de negativa remiss
yttrandena framhälls särskilt att beredningen inte har redovisat några 

närmare undersökningar. bl.a. i kostnadsfrågan, till stöd för förslaget samt 
att beredningens skäl är alltför knapphändiga och allmänt hållna. Den 

nuvarande organisationen anses fungera bra och det påpekas att de 
uppgifter som ankommer på överexekutor är av kvalificerad beskaffenhet. 

Vidare sägs att kronofogdemyndigheterna genom förslaget får judiciella 

uppgifter. vilket inte anses lämpligt. De allra flesta remissinstansema, 

såväl de positiva som de negativa, understryker att förslagets genom
förande förutsätter att kronofogdemyndigheterna har kvalificerad personal 

och att detta kräver en minskning av antalet kronofogdedistrikt. 

For egen del vill jag. efter att ha samrått med chefen för kommun

depanementet. anföra följande i organisationsfrågan. 
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Kronofogdeorganisationen tillkom i samband med 1964 års reform av 

polis-, åklagar- och exekutionsväsendet. Kronofogdemyndigheterna har 
enligt allmän uppfattning fungerat väl. Det kan därför inte råda någon 

tvekan om att i vart fall huvuddelen av exekutionen i första instans även i 

fortsättningen skall åvila kronofogdemyndigheterna. Vad frågan gäller är 

om vissa särskilda uppgifter alltjämt bör ankomma på annan myndighet. 
Uppdelningen av handläggningen av utsökningsmäl på två exekutiva 

myndigheter har sin grund i en äldre tids förhållanden. Vid UL:s tillkomst 
ansågs att de dåvarande kronofogdarna på landet. som inte nödvändigtvis 
m.'tste ha juridisk examen. i allmänhet inte kunde antas ha tillräckliga 

kvalifikationer för att kunna anförtros de uppgifter som förlades till över

exekutor. Kr5rnofogdarna ansågs inte heller ha sådan självständig ställning 
och överblick över förhållandena som borde krävas särskilt när det gällde 

uppgiften att förord~a om kvarstad och andra säkerhetsätgärder. Utmät

ningsniannen ansågs böra ha endast rent verkställande uppgifter. medan 

rätten att besluta skulle tillkomma överexekutor. I enlighet härmed 

användes tidigare i UL inte termen beslut i fråga om utmätningsmannens 

verksamhet. I stället talades om d·~nnes åtgärder eller förfarande. 
Förhållandena är numera helt annorlunda. Sedan är 1965 finns krono

fogdemyndigheterna som särskilda exekutiva myndigheter. Vid krono
fogdemyndigheten leds den exekutiva verksamheten av en eller flera 

kronofogdar. För behörighet till ljänst som kronofogde krävs bl.a. juris 

kandidatexamen och notariemeritcring. Övergångsvis kommer visserligen 
att finnas en del kronofogdar utan juris kandidatexamen. Dessa har emel

lertid. frånsett något undantag, distriktsåklagarexamen och har ofta 
tidigare tjänstgjort som landsfiskaler. Den nyss berörda skillnaden mellan 

beslutande organ - överexekutor - och verkställande sådana upprätthålls 
inte längre i UL och andra exekutionsrättsliga författningar. I själva verket 
fattas numera det stora flertalet beslut i utsökningsmål av företrädare för 
kronofogdemyndighet. Under den tid som kronofogdemyndigheterna har 
funnits har de visat sig väl uppfylla de krav som kan ställas på en exekutiv 
myndighet. Det är enligt min mening klart att kronofogdarna är skickade 
att handlägga även komplicerade utsökningsmäl. 

Vad jag har sagt nu innebär att överexekutor och utmätningsmannen 
numera inte kan på samma sätt som tidigare anses utgöra en funktionell 

enhet. med överexekutor som överordnad och beslutande och utmätnings

mannen som underordnad och enbart verkställande myndighet. Utmät
ningsmannen, dvs. i realiteten kronofogdemyndigheten, har numera en 

mera fristående ställning till länsstyrelsen och klagan över utmätnings

mannens beslut och åtgärder bör ses som ett vanligt rättsmedel. Mot 

bakgrund härav framstår det som principiellt mindre tillfredsställande att 
överexekutor har till uppgift både att handlägga vissa uppgifter som första 

instans och att pröva klagan över utmätningsmannens beslut och åtgärder. 
Den nuvarande uppdelningen av exekutiva uppgifter på två olika 
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myndigheter föranleder också vissa praktiska olägenheter. Bl.a. måste 

tjänstemän vid båda myndigheterna sätta sig in i delvis samma saker. 

Diarieföring skall ske och beslut meddelas i saken vid båda myndig

heterna. Handläggningen torde i allmänhet kräva sammanlagt längre tid än 

om saken i dess helhet handlades av en myndighet. Sökanden måste i 

vissa fall göra ansökan två gånger i samma sak och nödgas då erlägga 

avgift i båda målen. Även om olägenheterna av den nuvarande ordningen 
inte bör överdrivas, är det uppenbart att en enklare och mera rationell 

ordning skulle uppnås om handläggningen av utsökningsmål får åvila 

endast en myndighet. Fördelarna skulle komma såväl staten som parterna i 

utsökningsmål. främst sökanden, till del. För statens del måste ett 

sammanförande av de exekutiva uppgifter som ankommer pä över
exekutor som första instans med kronofogdemyndigheternas handläggning 

av utsökningsmål medföra minskade kostnader. 

De exekutiva uppgifter som åvilar överexekutor har ett starkt judiciellt 

inslag. Tidigare har därför också vid olika tillfällen diskuterats att flytta 
dessa uppgifter till allmän domstol. Till följd av sin beskaffenhet synes 

uppgifterna passa mindre väl in i den moderna länsförvaltningens organisa

tion. De exekutiva göromål som ankommer på överexekutor har inte 

något närmare samband med andra uppgifter som åvilar länsstyrelsen. Det 

kan också nämnas att de administrativa uppgifter inom exekutions

väsendet som tidigare åvilade länsstyrelserna numera har till större delen 
övertagits av RSV i dess egenskap av centralmyndighet för administration 

av exekutionsväsendet. 

En remissinstans har som skäl för att hihehålla överexekutorsgöromålen 
hos länsstyrelsen åberopat att det kan vara en fördel från rekryterings

synpunkt och med tanke på not~rieutbildningen om länsstyrelsen kan 

erbjuda sådana arbetsuppgifter. Dtissa skäl har dock knappast sådan tyngd 
att de bör hindra genomförandet av en ändrad organisation som från andra 

synpunkter kan anses önskvärd. Om göromålen flyttas till annan myndig

het. kommer f.ö. motsvarande fördelar denna till del. 
Jag har mot denna bakgrund kommit till uppfattningen att den 

nuvarande organisationen bör ändras. En sådan ändring bör i första hand 

gå ut på att länsstyrelsen befrias från befattningen med utsökningsmål och 

att handläggningen av sädana mål i första instans i princip skall ankomma 
pä kronofogdemyndighet. Jag vill understryka att det sagda inte innebär 

nägon kritik av länsstyrelsernas handläggning av utsökningsmäl. 

Som skäl mot att flytta överexekutorsuppgifterna till kronofogde

myndigheterna har en remissinstans åberopat att dessa därigenom skulle fä 

för många judiciella uppgifter. Redan f.n. har emellertid kronofogde och 

andra förrättningsmän vid kronofogdemyndigheten att i sin verksamhet ta 

ställning till åtskilliga frågor som inte är av ren verkställighetsnatur. Som 

exempel kan nämnas att de har att pröva invändning från den mot vilken 

verkställighet har sökts att han efter exekutionstitelns tillkomst har 
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fullgjort sin förpliktelse, liksom spörsmål huruvida egendom som kommer 

i fråga för utmätning tillhör gäldenären eller annan. De har vidare att 

besluta om fördelning mellan olika sakägare av medel som har intlutit efter 
utmätning. Sådana frågor får ans1!s vara åtminstone i viss män av judiciell 

beskaffenhet. Kronofogdemyndigheten har också beslutande funktioner 
enligt bl. a. lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt och lagen 

( 1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs. Som jag senare skall 

återkomma till bör kronofogdemyndigheten, även frånsett de uppgifter 

som f.n. åvilar överexekutor, erhålla ytterligare judiciella uppgifter. t.ex. 

att förelägga och döma ut vite. 

Det torde varken vara möjligt eller lämpligt att i en modern utsök

ningslagstiftning upprätthålla en klar skiljelinje mellan rent verkställande 

och vissa mera judiciellt betonade uppgifter. Det förhållandet att de 

uppgifter som åvilar överexekutor delvis är av judiciell beskaffenhet bör 

sålunda inte i och för sig hindra att uppgifterna flyttas över till kronofogde

myndigheterna. En annan sak är att man bör eftersträva att kronofogde

myndigheterna behåller sin huvudsakliga karaktär av verkställande organ. 

Uppgifter av det slag som normalt ingår i dömande verksamhet bör 

således i princip handhas av domstol. Till denna fråga återkommer jag i 

det följande vid behandlingen av handräckningsuppgifterna. 
Vid bedömande av det lämpliga i att flytta överexekutorsgöromålen till 

kronofogdemyndigheterna är också kronofogdeorganisationen, särskilt 

indelningen i kronofogdedistrikt, av betydelse. Jag återkommer till den 

frågan i det följande i anslutning till de olika uppgifterna. 

Vid bedömningen av om överexekutorsinstitutionen skall avsfaffas 
måste beaktas också andra faktorer än de hittills nämnda. Flera remiss
instanser har framställt principiella och andra invändningar mot att upp

gifterna flyttas till kronofogdemyndigheterna. Dessa frågor behandlas 

särskilt för varje grupp av göromål i det följande. Jag vill här endast 

framhålla att man inte har att välja endast mellan att låta länsstyrelsen i 

egenskap av överexekutor behålla sina nuvarande exektltiva uppgifter 
eller att flytta samtliga uppgifter till kronofogdemyndigheterna. Även 

andra lösningar kan tänkas. Bl.a. kan anföras skäl för att vissa av upp

gifterna bör anförtros domstol. Den frågan har diskuterats tidigare i olika 

sammanhang. År 1937 tlyttades också den summariska betalnings

processen från överexekutor till domstol och i samband med nya RB fick 

domstolarna ökad befattning med verkställighetsfrågor. Bortsett från hand

räckningsuppgifterna (se vidare avsnitt 5.2.4) finns det dock numera inte 

tillräcklig anledning att föreslå en överflyttning till domstol. Det skulle 

således vara främmande att förlägga t.ex. exekutiv försäljning av fast 

egendom till domstol. 

Innan jag går över till de olika typerna av överexekutorsgöromål skall 

jag ta upp en fråga som är gemensam för samtliga slag av uppgifter. Några 

remissinstanser har ifrågasatt om inte uppgifterna kan åläggas endast vissa 
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kronofogdemyndigheter, t.ex. en myndighet i varje län. Detta skulle 

innebära att en del kronofogdemyndigheter. vid sidan av övriga exekutiva 

uppgifter, skulle ha att ombesörja vissa särskilt kvalificerade göromål -

t.ex. exekutiv försäljning av fast egendom - för ett område som motsvarar 

två eller flera kronofogdedistrikt. Fördelarna med en sådan ordning 

jämförd med den nuvarande skulle främst vara att exekutionen i första 

instans skulle åvila endast kronofogdemyndigheterna och att länssty

relserna skulle befrias frän sin befattning med utsökningsmäl. 

Någon större reell ändring skulle emellertid en sådan ordning inte 

innebära. De olägenheter som den nuvarande uppdelningen på två myndig

heter medför - ett visst dubbelarbete, längre sammanlagd tidsåtgång, 

dubbla ansökningar m.m. - skulle i huvudsak finnas kvar. låt vara inte i 

alla kronofogdedistrikt. Man skulle vidare fä en oenhetlig och för de rätts

sökande ofta svårförståelig ordning. På de flesta håll i landet skulle den 

som vill söka t.ex. verkställighet av skiljedom behöva vända sig först till en 

kronofogdemyndighet och sedan till en annan. På andra håll skulle 

sökanden däremot ha att vända sig endast till en kronofogdemyndighet. 

Den kronofogdemyndighet som hade behörighet att handlägga de kvali

ficerade uppgifterna skulle i realiteten utgöra ett slags överexekutor i för

hållande till vissa andra kronofogdemyndigheter. Att göra en sådan 

skillnad mellan myndigheter inom samma organisation vilka i övrigt har 

samma uppgifter och behörighet är inte lämpligt. De remissinstanser som 

har tagit upp frågan har också i allmänhet avvisat en sådan lösning. Inom 

exekutionsväsendet är man. efter vad jag har erfarit, starkt kritisk till den 

nu diskuterade ordningen. Jag kan sålunda inte förorda att överexekutors

göromålen anförtros endast vissa kronofogdemyndigheter. 

Vad som har sagts i det föregående har i första hand avsett de uppgifter 

som överexekutor handlägger som första instans. Vissa av de skäl som jag 

har anfört för att befria länsstyrelsen från befattningen med utsök

ningsmål. bl.a. att dessa uppgifter passar mindre väl in i den moderna 

länsförvaltningens organisation. är emellertid tillämpliga även på mål 

angående klagan över utmätningsmans beslut eller åtgärder. I övrigt 

innebär frågan om instansordningen särskilda problem och behandlas för 

sig i det följande. 

5.2.2 Förordnande om i•erkställighet i dssafall m· dom m.m. 

I de fall då utmätningsmannen inte är behörig att utan särskilt bemyndi
gande verkställa domstols dom eller beslut eller annan exekutionstitel 

ankommer det på överexekutor att förordna om verkställighet och om 

sättet därför. Hit hör i första hand fall då olika sätt för verkställigheten 

står till buds och då vitesföreläggande bör användas (38 § UL). Över

exekutor har också att förordna om verkställighet av svensk skiljedom (46 

§ ULJ. Antalet mål som slutligt handlades av överexekutorerna år 1976 
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och som avsåg verkställighet av dom eller beslut och av skiljedom uppgick 

till 206. I detta antal torde emellertid ingä även sädan prövning av verkstäl

lighet av vissa utländska exekutionstitlar som ävilar överexekutor enligt 

särskilda författningar. 

Beredningens förslag att den prövning av verkställighet som enligt UL 

ävilar överexekutor skall flyttas till kronofogdemyndigheterna har inte 

berörts särskilt i remissyttrandena. För egen del vill jag framhälla att den 

som i de aktuella fallen önskar fä till ständ verkställighet f.n. mäste först 

vända sig till överexekutor för att utverka förordnande om verkställighet 

och därefter söka verkställighet hos utmätningsmannen. Förfarandet 

medför visst dubbelarbe!e, tidsutdräkt och ökade kostna<ler. Olägen

heterna drabbar särskilt sökanden men även staten. En sådan ordning bör 

inte bestå utan starka skäl. 

Utmiitningsmannen är behörig att utan föregående prövning av över

exekutor verkställa dom eller annan exekutions titel i det helt övervägande 

antalet fall. Även i sadana mål uppkommer emellanåt rättsliga frågor av 

kompliceraJ beskaffenhet. Kronofogdemyndigheternas förmåga att 

handlägga sina nuvarande verkstiillighetsuppgifter har inte ifrågasatts från 

nägot hf\11. De verkställighetsfrä.gor som prövas av överexekutor skiljer sig 

inte till sin natur från annan verkställighet. Kronofogdarna fär anses väl 

skickade att pröva även dessa verkställighetsfrågor. Antalet mål av sådan 

beskaffenhet är så ringa att man. oavsett exekutionsväsendets organisa

tion. inte kan räkna med att beslutande tjänstemän skall kunna förvärva 

större erfarenhet av sadana mål. Kronofogdes insikter om och erfarenhet 

av verkstiillighet i övrigt bör emellertid vara till god nytta. Skäl att H\.ta 

länsstyrelsen iiven i fortsiittningen handha uppgiften föreligger inte. Med 

hänsyn till de aktuella frågornas samband med annan verkställighet 

saknas anledning att anförtro uppgiften åt domstol. 

Av anförda skäl anser jag att den verkställighetsprövning som f.n. 

ankommer på överexekutor, enligt U L i fortsättningen bör åvila krono

fogdemyndighet. Hos myndigheten hör sådana mål prövas av kronofogde. 

5 .2 .3 Exekutil' ji"irsii(ining m· ji1sr egemlom m .m. 

Utmätt fast egendom säljs f.n. av överexekutor. Detsamma gäller 

utmätt registrerat skepp och skeppsbygge samt luftfartyg och intecknade 

reservdelar till luftfartyg. För försäljningen gäller de särskilda lagar som 

har nämnts i det föregaende. Det ankommer också på överexekutor att 

fördela köpeskillingen och andra medel som har flutit in i samband med 

sådan försäljning. Överexekutor har härutöver att ombesör:ia exekutiv för

säljning av andel i registrerat skepp eller skeppsbygge och i luftfartyg eller 

intecknade reservdelar rn.:h av villkorlig äganderätt till sådan egendom 

eller till andel däri samt att fördel<;, köpeskilling och andra medel i målet. 

Antalet slutligt handlagda mäl om exekutiv försäljning av fast egendom i 
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hela landet uppgick år 1976 till 4.298. varav 4.200 avsåg försäljning på 
auktion av hel fastighet. Av sist nämnda antal ledde dock endast 784 mål 
till försäljning. I många andra mål hade emellertid förberedande åtgärder 
vidtagits innan begäran om försäljning återkallades. I ett stort antal fall 
avsåg två eller flera mål samma fastighet. Nyssnämnda antal mål som 
handlades slutligt år 1976 berörde sålunda endast omkring 2.000 fastig

heter. Antalet fastigheter som såldes exekutivt har uppskattats till ungefär 
400. Under tiden den I juli 1975 - den 30 juni 197b inkom till överexe
kutorema sammanlagt 4.543 mål angående exekutiv försäljning. 

De remiss.'nstanser som har tillstyrkt beredningens förslag att uppgiften 
att sälja utmätt fast egendom m. m. skall flyttas från överexekutor till 
kronofogdemyndigheten har särskilt åberopat att det exekutiva förfarandet 
skulle förenklas och handläggningstiden förkortas. om kronofogdemyn
digheten ombesörjer såväl utmätning som försäljning. De negativa remiss
instansema har framhållit bl.a. att rationaliseringsvinsterna inte skulle bli 
stora. att exekutiv försäljning av fast egendom m.m utgör en 15.omplicerad 
uppgift som kräver kvalificerade handläggare och att det i allmänt mål 
skulle vara olämpligt att kronofogdemyndigheten både företräder staten i 
egenskap av borgenär och ombesörjer försäljningen. 

För min del bedömer jag frågan på följande sätt. Vad som sägs har i 
första hand avseende på fast egendom. 

I fråga om egendom i allmänhet ankommer det på utmätningsmannen 
inte bara att besluta om utmätning utan också att ombesörja exekutiv för

säljning av egendomen och fördelning av köpeskillingen. Någon ändring i 
detta förhållande har inte ifrågasatts från något håll. Även om exekutiv för
säljning (inkl. fördelning) beträffande vanlig egendom som regel inte 
erbjuder några svårare rättsliga problem, ligger det mot bakgrund av 
nämnda förhållande närmast till hands att även exekutiv försäljning av fast 
egendom får åvila kronofogdemyndigheten. Om uppgiften anförtros 
kronofogdemyndighet. får man en principiellt riktigare ordning än f.n. En 
uppdelning av det exekutiva förfarandet i första instans på två myndig
heter bör enligt min mening inte komma i fråga utan starka skäl. 

Den nuvarande ordningen innebär att sedan utmätningsmannen har 
utmätt fast egendom målet skall lämnas över till överexekutor för fortsatt 
handläggning. Som regel förordnas dock krpnofogdemyndigheten att 
utföra beskrivning och värdering av fastigheten. Ibland förordnas krono
fogde att som särskild överexekutor ombesörja den exekutiva försälj
ningen. När domstol har fastställt att förfallen fordran skall utgå med 

särskild förmånsrätt i fast egendom, krävs däremot inte något särskilt 

beslut om utmätning. Egendomen är d~ utan vidare att anse som utmätt 
och målet blir direkt anhängigt hos överex~kutor. Sådan betalningsfast
ställelse är mycket vanlig. 

Uppdelningen av fastighetsexekutionen på två myndigheter medför att 

tjänstemän vid båda myndigheterna måste sätta sig in i målet. Detta skall 
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också diarieföras vid båda myndigheterna, vissa underrättelser måste 
lämnas mellan dessa m.m. Olägenheterna av uppdelningen på två myndig

heter bör givetvis inte överdrivas, men det är uppenbart att förfarandet vid 
fastighetsexekution kan förenklas. om målet i dess helhet handläggs vid en 

och samma myndighet. Handläggningstiden skulle sannolikt också ibland 

kunna förkortas, vilket skulle medföra bl.a. att sökanden får betalning 

snabbare och att fordringsräntor som skall tas ut ur köpeskillingen blir 
lägre. Sakägarna skulle vidare gagnas av att ha bara en myndighet att 

vända sig till. Man torde även kunna räkna med att kostnaderna för fastig
hetsexekutionen kan minskas något. 

Som flera remissinstanser har understrukit utgör exekutiv försäljning av 

fast egendom, däri inräknat köpeskillingsfördelningen, ett komplicerat 

rättsområde. Den som handlägger sådana mål måste ha god insikt inte bara 
i de exekutionsrättsliga reglerna på området utan även i JB:s bestäm

melser om panträtt m.m. Med hänsyn till de krav som gäller för behörighet 

till kronofogde och den erfarenh•!t som kronofogde förvärvar genom att 

svara för exekutionen i övrigt råd1!r enligt min mening inte något tvivel om 

att kronofogdarna i och för sig är tillräckligt kvalificerade för att handha 
uppgiften. 

I allmänna mål åligger det kronofogdemyndigheten - vid sidan av 

uppgiften att som exekutiv myndighet handlägga målet - att företräda det 

allmänna i egenskap av borgenär. Flera remissinstanser har ansett att 
detta förhållande skulle vara otillfredsställande vid exekutiv försäljning av 
fast egendom. Med anledning härav vill jag framhålla att själva försälj
ningen knappast torde vålla problem i detta hänseende. Det ligger i alla 
sakägares intressen att försäljningen ger ett bra resultat. Dessutom ger 

reglerna om skyddsbelopp m.m. en garanti mot att försäljning sker till 
skada för sakägare. Kronofogdemyndighetens dubbla funktioner synes 
däremot bli mera framträdande i samband med köpeskillingsfördelningen. 

De befarade olägenheterna torde dock vara av enbart teoretisk art. Några 
olägenheter lär i praktiken inte uppkomma. När verklig tvist uppkommer 
beträffande en fordran, skall tvisten i princip hänskjutas till domstol. Jag 

vill också erinra om att kronofogdemyndigheten f.n. ombesörjer exekutiv 
försäljning i allmänt mål av lös 1:gendom (frånsett registrerat skepp och 
luftfartyg m.m.). Även i fråga om sådan egendom kan ibland finnas flera 

konkurrerande sakägare, t.ex. vid utmätning av handpantsatt eller 

företagsintecknad egendom, låt vara att det naturligtvis inte förekommer i 
samma omfattning som vid exekution i fastighet. 

Enligt min mening är de betänkligheter som har anförts i fråga om 

kronofogdemyndighetens dubbla funktioner i samband med exekutiv för

säljning av fast egendom i allmänna mål överdrivna. Kronofogdemyn

dighetens ställning i sådana mål utgör inte i och för sig anledning att låta 
försäljningen av just fast egendom (och vissa slag av lös egendom) om

besörjas av annan myndighet. När det anses lämpligt kan kronofogdemyn-
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dighetens borgenärsfunktioner i samband med exekutiv försäljning av fast 

egendom utövas av annan tjänsteman vid myndigheten än den som håller 

sammanträdet. Denna fråga kan övervägas närmare i samband med ut

arbetande av verkställighetsföreskrifter till UB. Kronofogdemyndighetens 

dubbelställning i allmänna mål behandlas ytterligare i avsnitt 5.3. 

Om exekutiv försäljning av fast egendom skall ankomma på kronofogde

myndigheterna. blir följden att försäljningsärendena kommer att fördelas 
på fler myndigheter än f. n. och att alltså varje kronofogdemyndighet i 

allmänhet kommer att ombesörja färre försäljningar än f.n. överexekutor. 

Detta behöver emellenid enligt min mening inte medföra några större 

olägenheter. 1 de flesta distrikt torde kronofogdemyndighetens egen 

personal kunna ombesörja även exekutiv försäljning av fast egendom. I en 

del mindre distrikt skulle det dock kunna uppkomma svårigheter. Beträf

fande mindre kronofogdemyndigheter har emellertid i prop. 1977/78: 129 
föreslagits särskilda former för stöd frän annan kronofogdemyndighet. 

Tanken är att mindre kronofogdemyndigheter skall vid behov kunna för

stärkas med kronofogdepersonal frän annan kronofogdemyndighet. I 

vissa. större distrikt förutsätts sålunda finnas kronofogdetjänster, vilkas 

innehavare är skyldiga att tjänstgöra även i visst eller vissa andra distrikt. 

Med en sådan ordning kan. när exekutiv försäljning av fast egendom skall 

äga rum i mindre kronofogdedistrikt. vid behov antingen löpande ärenden 
handläggas av kronofogde från annat distrikt eller fastighetsförsäljningen 

ombesörjas av utomstående kronofogde med erfarenhet av sådana uppgif

ter. 

På grund av det anförda föreslår jag att exekutiv försäljning av fast 

egendom. däri inräknad köpeskillingsfördelningen, skall ankomma på 

kronofogdemyndigheterna. Att försäljningen och fördelningen skall ombe

sör:jas av kronofogde eller annan tjänsteman i kronofogdekarriären är 
självklan. även om denne i viss utsträckning bör kunna få biträde av annan 

tjänsteman vid kronofogdemyndigheten. 
Exekutiv försäljning av registrerat skepp och skeppsbygge och av luft

fanyg och intecknade reservdelar till luftfartyg. som f.n. också åvilar över
exekutor. äger rum enligt bestämmelser som i sina huvuddrag stämmer 

överens med reglerna för exekutiv försäljning av fastighet på auktion. 

Viktiga skillnader föreligger dock i flera avseenden. Försäljningen inkl. 

köpeskillingsfördelningen bör ankomma på samma myndigheter som 

ombesörjer exekutiv försäljning av fast egendom. Den som ombesörjer 

exekutiv försäljning av fast egendom får anses tillräckligt kvalificerad att 

handlägga även exekutiv försäljning av registrerat skepp m. m. Kronofogde 

är alltså i och för sig kompetent att ha hand om uppgiften. Exekutiv för

säljning av registrerat skepp m.m. förekommer emellenid endast i ett fåtal 

fall om året. Oavsett vilken myndighet som skall ombesörja uppgiften kan 

man därför inte räkna med att tjänsteman som på förhand är insatt i de 
aktuella frågorna skall finnas annat än vid vissa försäljningsmyndigheter. 
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Man får sålunda under alla förhållanden räkna med att försäljningsmyn

digheten ibland måste anlita utomstående expert för försäljningen. Antalet 

kronofogdedistrikt hindrar därför inte att uppgiften anförtros kronofogde

myndigheterna. 

Jag föreslår sålunda att uppgiften att ombesörja exekutiv försäljning av 

registrerat skepp och luftfartyg m.m. anförtros kronofogdemyndigheterna. 

Genom lämpliga organisatoriska åtgärder bör sörjas för att kronofogde

myndighet som behöver bistånd med försäljningen också får sådan hjälp. 

Detta kan ske genom alt kronofogde vid viss eller vissa kronofogdemyn

digheter vid behov kan förordnas att som förrättningsman ombesörja för

säljning av sådan egendom i andra distrikt. 

Som har nämnts i det föregående har överexekutor f.n. även hand om 

exekutiv försäljning av andel i registrerat skepp eller skeppsbygge och i 

luftfa11yg eller intecknade reservdelar till luftfartyg liksom försäljning av 

villkorlig äganderätt till sådan egendom eller till andel däri. Sådan för

säljning, som inte rubbar panträtt eller annan särskild rättighet i egen

domen. sker enligt en enklare ordning än den som gäller för egendom som 

har behandlats i det föregående. Något hinder mot att flytta dessa försälj

ningar till kronofogdemyndigheterna föreligger uppenbarligen inte. 

5 .2 .4 Handriickning 

Enligt UL kan handräckning meddelas i form av kvarstad eller annan 

säkerhetsåtgärd, som inom viss tid skall följas av att talan väcks vid 

domstol eller i vissa fall i annan ordning, eller i form av återställande av 

besittning eller annat förhållande som har rubbats samt avhysning. Det 

ankommer på överexekutor att förordna om handräckning, medan över

exekutors beslut vid behov verkställs av kronofogdemyndigheten. 

Antalet handräckningsmål som slutligt handlades av överexekutorerna 
är 1976 uppgick till 19.925. Härav utgjordes 151 av säkerhetsåtgärd, 1.604 

av återställande av besittning eller annat rubbat förhållande och åter

stoden, 18.170, av avhysning. Under tiden den 1 juli 1975 - den 30 juni 

1976 inkom till överexekutorerna sammanlagt 19.500 mål om hand

räckning. Härav anhängiggjordes 14.687, eller ungefär 75 %, i Stockholms, 

Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län. Om även Östergötlands och 

Älvsborgs län medräknas, inkom 16.912, eller cirka 87 %, av handräck

ningsmålen till fem överexekutorer. I antalet 19.500 mål ingår emellertid 

även mål om handräckning enligt andra författningar än UL. 

Enligt beredningens förslag skall överexekutors uppgift att förordna om 

handräckning flyttas till kronofogdemyndigheterna, som alltsä. skall sä.väl 

besluta i saken som vid behov genomföra handräckningen. Som framgår 

av vad som har sagts tidigare har förslaget tillstyrkts från många håll vid 

remissbehandlingen. De remissin~itanser som å andra sidan har avstyrkt 

förslaget har särskilt ä.beropat att befogenheten att förordna om hand-
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räckning är av judiciell natur och att kronofogdemyndigheterna därför 
skulle fä såväl dömande som verkställande uppgifter. om förslaget genom
förs. En del remiss~anser har också åberopat att handräckningsmål kan 

innehålla svåra problem samt att flertalet mål inte kräver speciellt snabb 

handläggning. Behövliga förenklingar anses kunna göras inom ramen för 
den nuvarande ordningen. Några remissinstanser har ifrågasatt om inte 

befogenheten att förordna om handräckning bör flyttas till domstol, om 

överexekutor avskaffas. 
Sedan remissbehandlingen av beredningens förslag har avslutats har de 

organisatoriska förutsättningarna för att flytta över handräckningsmålen 

till kronofogdemyndigheterna ändrats. Som har nämnts tidigare föreslås 
nämligen i prop. 1977/78: 129 att det nuvarande antalet kronofogdedistrikt 

skall behållas oförändrat. 
Mot bakgrund av att i vart fall någon större ändring av indelningen i 

kronofogdedistrikt inte kunde väntas undersöktes inom justitiedeparte

mentet under år 1977 om det fortfarande var realistiskt att söka fullt ut 

förverkliga beredningens förslag beträffande handläggning av handräck
ningsmålen. Resultatet av undersökningen har redovisats i den tidigare 

nämnda promemorian (Os Ju 1977:5) Summarisk process. I denna förordas 

att såväl den summariska betalningsprocessen som handräckningsmålen 

slås samman till en ny, enhetlig procedur - kallad lagsökning - som 
handhas av tingsrätterna. Utöver de praktiska och organisatoriska 

synpunkter som kan anläggas på frågan framhålls i promemorian också 

den principiella aspekten att förordnande om handräckning har ett starkt 

judiciellt inslag och att det är önskvärt att om möjligt hålla sådaha 
uppgifter skilda från de rent verkställande. 

Promemorian har remissbehandlats. Förslaget att föra över handräck
ningsmålen till domstol har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av de 
flesta remissinstanserna. De kronofogdemyndigheter som har yttrat sig är 

dock i allmänhet negativa till en sådan lösning och förordar att uppgiften 
att förordna om handräckning anförtros kronofogdemyndighet. Endast 
två kronofogdemyndigheter anser att domstolarna av organisatoriska eller 

principiella skäl är bättre lämpade att pröva handräckningsmål. Ett par 
kronofogdemyndigheter förordar att de enklaste handräckningsmålen. 
bl.a. mål om återtagande av förhyrda saker, flyttas till kronofogdemyndig

heterna vid överexekutors avskaffande. Ett par länsstyrelser och en 

tingsrätt förordar att handräckningsmäl i enlighet med vad beredningen har 
föreslagit flyttas till kronofogdemyndigheterna. En länsstyrelse ifråga

sätter om inte handräckningsmålen kan vara kvar hos länsstyrelsen eller 

prövas av länsrätten. 

För egen del vill jag framhålla att om uppgiften att besluta om hand
räckning och uppgiften att genomföra handräckningen förs samman till en 

myndighet, vissa förenklin~ar otvivelaktigt skulle uppnås i fråga om diarie

föring. delgivning m.m. Fördelarna härmed måste dock vägas mot övriga 

10 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del I 
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faktorer som gör sig gällande i sammanhanget. Med hänsyn hl.a. till att 

den nuvarande indelningen i kronofogdedis!rikt kan förutsättas komma att 

behållas oförändrad ter det sig från praktiska och organisatoriska syn

punkter numera fördelaktigare att tlytta över målen till tingsriitt. Till 

förmän för en sttdan lösning talar också andra skäl. varav jag här skall 

nämna de viktigaste. 

Handräckningsrnl\.I innefattar prövning av civilrilttsliga fiirhtillanden. 

Detta gäller både säkerhets:Hgärder och handräckning i form av åter

ställande av besittning m. m. eller avhysning. Befogenheten att förordna om 

handräckning är otvivelaktigt en direkt judiciell uppgift. K varslad och 

andra säkerhetsåtgärder utgör komplement till domstolsproct:ssen och 

mål om handräckning för avhysning eller återstälhinde av besittning o.d. är 

i realiteten en summarisk process. som utgör ett alternativ till den ordinära 

rättegången vid domstol. Som jag har anfört i det föregående kan man 

visserligen inte i en modern utsökningslagstiftning göra klar skillnad 

mellan å ena sidan rent verkställande uppgifter och å andra sidan vissa 

mera judiciellt betonade befogenheter. så att endast uppgifter av det förra 

slaget skulle ankomma på den exekutiva myndigheten. Uppgiften att 

förordna om handräckning är dock av sådan karaktär att det M111 prin

cipiell synpunkt framstår som mindre lämpligt att uppgiften skall ~'ivila 

kronofogdemyndigheten. 

Handräckningsmålen förekommer i stort antal. De flesta är emellertid 

koncentrerade till ett fåtal Hin. Om uppgiften att pröva ansökan om hand

räckning flyttas till kronofogdemyndigheterna skulle fltskilliga krono

fogdemyndigheter få ett oti!lfredsst1illande litet antal sådana mål. Dt:n 

skyndsamma handläggning som handräckningsansökan ibland kan kriiva. 

·1.ex. i frt1ga om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärJ. skulle troligen inte 

alltid kunna tillgodoses i de allra minsta kronofogdemyndigheterna. 

På grund av vad som har anfört~ anser jag att befogenheten att förordna 

om handräckning inte bör nyttas till kronofogdemyndigheterna. Som jag 

har utvecklat närmare i det föregflende är emellertid ini\: heller den 

nuvarande ordningen helt tillfredsställande. Flera skäl talar för all 

uppgiften bör ankomma pä domswl. dvs. tingsrlitt. Den frflgan kommer att 

behandlas närmare i den remiss till lagrådet av förslag till ny lagsökc 

ningslag som jag ämnar före:>lå inom kort. Jag avser att i det samman

hanget föreslå att den befogenhet att förordna om handräckning som f.n. 

tillkommer överexekutor enligt UL flyttas till tingsrätt. 

5.2.5 Priil'lli11g a1· klaRa11 

Klagan över utmätningsmannens beslut och åtgilrder sker enligt 

gällande rätt hos överexekutor. Mot överexekutors beslut kan besvilr 

anföras i hovrätten. Talan mot hovrättens beslut fullföljs genom besvär till 

högsta domstolen. 
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Åren 197) och 1974 anhängiggjordes hos överexekutorerna ungefär 

2.700 resp. 2.400 mål rörande klagan över utmätningsmans beslut eller 

åtgiird. Under tiden den I juli 1975 - den 30 juni 1976 inkom 2.942 sådana 

m:'.tl. Antalet utsökningsmål vari talan mot överexekutors beslut förs i 

hovriitt torde utgöra omkring 600 per år. De utsökningsmål som fullföljs 

till hiigsta domstolen torde kunna uppskattas till ungefär I 00 om året. 

Beredningen, som har ansett det angeläget att antalet instanser ned

bringas, har diskuterat möjligheten att talan mot kronofogdemyndighets 

beslut skulle föras i tingsrätt eller annan domstol som dömer i första 

instans men har avvisat en sådan lösning. Beredningen har också förkastat 

möjligheten att lägga bcsvärsprövningen på en särskild överinstans för 

utsiikningsmi\.I för hela landet. Enligt förslaget skall talan mot krono

fogdemyndighetens beslut föras i hovrätten. För att detta inte skall leda till 

en alltför stor arbetshelastning för hovrätterna föreslås att kronofogde

myndigheterna fär vidgade möjligheter att vidta självrättelse. Förslaget har 

godtagits av de flesta remissinstanserna, men ett antal remissinstanser har 

avstyrkt förslaget. En del av de negativa remissinstanserna har bl.a. 

betvivlat att förslaget skulle medföra minskade kostnader. Vidare har de 

avstyrkande remissinstanserna genomgående åberopat risken för att hov

rätterna skulle fä ett mycket stort antal exekutiva besvärsmål. 

För egen del vill jag först framhålla att det i utsökningsmål som regel är 

angeliiget för parterna att saken blir skyndsamt avgjord. Den nuvarande 

ordningen med fyra instanser medför att det kan ta förhållandevis lång tid 

innan ett mfll är slutligt avgjort. Visserligen utgör inte klagan i och för sig 

hinder mot fortsatt handläggning av mfllet hos kronofogdemyndigheten. 

men besvärsinstansen brukar i allmänhet förordna att vidare exekutiva 

åtgärder skall inställas tills klagan har prövats. Olägenheterna ökar genom 

att i princip varje beslut och åtgärd under det exekutiva förfarandet kan 

överklagas för sig. Fyra instanser förekommer visserligen inte i alla mål, 

eftersom övercxekutor själv handlägger vissa uppgifter som första instans. 

Som framgår av det föregående är det emellertid avsikten att över

exekutors befattning med sådana uppgifter skall upphöra och uppgifterna 

frånsett befogenheten att förordna om handräckning övertas av krono

fogdi:myndigheterna. 

Om antalet instanser minskas, bör mål. som överklagas ofta kunna 

avslutas snahhare. Man skulle också lättare uppnå en mera likformig rätts

tillämpning redan i andra instans. Den nuvarande ordningen med fyra 

instanser har f.ö. sin grund i äldre förhållanden. Trots att ett system med 

fyra instanser förekommer även på en del andra områden, t.ex. i taxe

ringsprocessen, är det enligt min mening angeläget att antalet instanser i 

utsökningsmfll nedbringas. Detta torde också kunna ske utan risk för 

rättssäkerheten. 

Med utgångspunkt i en kronofogdeorganisation med 81 kronofogde

distrikt måste 24 myndigheter i andra instans anses vara ett alldeles för 
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stort antal. Vart och ett av fyra I.än utgör dessutom ett kronofogdedistrikt. 

Dessa förhållanden utgör ett starkt skäl för att avskaffa länsstyrelsen som 

besvärsinstans. 
Utsökningsmålen skiljer sig från länsstyrelsernas övriga uppgifter. Om 

länsstyrelserna, i enlighet med vad jag har föreslagit i det föregående. 

befrias från att handlägga de exekutiva uppgifter som nu ankommer pä. 

överexekutor som första instans, blir prövningen av överklagade utsök

ningsmål ett än mera främmande inslag i länsstyrelsernas verksamhet. 

Om länsstyrelsen inte längre skall pröva klagan i utsökningsmål, kan 

övervägas om inte besvär över kronofogdemyndighetens beslut bör föras i 

tingsrätt. Som har framhållits tidigare har utsökningsmål nära anknytning 

till de allmänna domstolarnas rättskipning. och det har tidigare i olika 

sammanhang diskuterats att flyt.ta överexekutorsuppgifterna till domstol. 

Domare i allmän underrätt har också tidigare_ ofta fungerat som över

exekutor. Tingsrättsorganisationen medger i och för sig att målen 

handläggs i lämpliga former. Även mot bakgrund av att hovrätt är över
instans i förhållande till tingsrätt. kan det synas naturligt att tingsrätt skall 

pröva klagan över kronofogdemyndighets beslut. 

Mot en sådan ordning kan emellertid anföras flera skäl. Antalet dom

kretsar ( 100) är fler än antalet kronofogdedistrikt. Man skulle därför 

nödgas låta endast vissa tingsrätter, t.ex. en i varje län. fungera som 

besvärsinstans. Även med en sitdan ordning skulle emellertid flera tings
rätter utgöra besvärsinstans till endast en eller två kronofogdemyn

digheter. Man skulle också möjligen bli tvungen att låta en del typer av 

mål. t.ex. angående avhysning. prövas av endast vissa tingsrätter. Vidare 

skulle det nuvarande antalet instanser inte nedbringas. om inte möjlig
heten att fullfölja talan till hovrätten och högsta domstolen begränsades. 

Bl.a. med hänsyn till att i utsökningsmål kan uppkomma svåra rättsliga 

problem som bör kunna prövas även i högsta domstolen synes emellertid 

någon sådan begränsning inte lämplig. Med hänsyn till det anförda bör inte 
tingsrätt väljas som besvärsinstans. om annan mera ändamålsenlig lösning 

står att finna. 

I ett remissyttrande har Iänsrätt nämnts som ett tänkbart alternativ. Vid 

länsrätt handläggs mål enligt bl.a. barnavårdslagen ( 1960:97). lagen 

(I 954:579) om nykterhets vård och utlänningslagen ( 1954: 193) samt mål om 

verkställighet rörande barn enligt 21 kap. föräldrabalken (FBJ. Därjämte 

prövas vissa frågor rörande körkort m.m. De frågor som uppkommer i 

utsökningsmål har inte något samband med nu nämnda måltyper. Vid 

avgörande av mål i länsrätt skall som regel nämndemän delta. Mot läns
rättens beslut förs talan hos kammarrätten. Med hänsyn till nu nämnda 

förhallanden kan det inte komma i fråga att göra länsrätt till besvärs
instans i utsökningsmål. Jag vill här ocksä erinra om att i prop. 1977 /78: 170 

har föreslagits att de nuvarande länsdomstolama - länsrätten, länsskatte

rätten och fastighetstaxeringsrätten - skall brytas ut från länsstyrelserna 
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och läggas samman till en fristflende allmän förvaltningsdomstol i varje 

län, benämnd länsriitt. Frägan om en utvidgning av länsdomstolamas mål

område övervägs f. n. av länsdomstolskommitten (Kn 1977: 01). 

En annan möjlighet som har diskuterats är att besvär över krono

fogdemyndighetens beslut skulle föras hos en särskild överinstans för hela 

landet. vilken samtidigt skulle vara slutinstans. Parterna skulle då kunna 

snabbt erhålla ett slutligt avgörande i saken och en enhetlig praxis skulle 

främjas. För ändamålet torde en självständig myndighet behöva inrättas. 

Det kan emellertid inte vara försvarligt att skapa en ny myndighet enbart 
för prövning av överklagade utsökningsmål. Det skulle inte heller vara 

lämpligt att exekutionsrättsliga frågor. som har nära anknytning till den 

allmänna civilrätten, skulle avgöras i särskild ordning skild från domstols

väsendet i övrigt. Vid muntlig förhandling skulle praktiska olägenheter 
ofta uppkomma för parter och andra sakägare som måste inställa sig inför 

en central myndighet. Såväl beredningen som remissinstansema har också 

avstyrkt att besvärsprövningen förläggs till en särskild överinstans för hela 

landet. Inte heller jag kan förorda en sådan lösning. 

Den lösning av problemet som ligger närmast till hands är utan tvivel att 

besvär över kronofogdemyndighetens beslut förs direkt i hovrätten, mot 

vars beslut talan kan fullföljas till högsta domstolen. Genom en sådan 

ordning uppnås flera fördelar. Saken blir då redan i den första besvärs

instansen prövad av domstol, samtidigt som antalet instanser inskränks 

till tre. Parterna kan snabbare än f.n. erhålla ett slutligt avgörande av 

saken och en mera likformig praxis främjas. Redan i andra instans kan vid 

behov hållas muntlig förhandling och förebringas muntlig bevisning. Sex 

hovrätter får också. anses utgöra ett lämpligt antal besvärsmyndigheter i 

förhållande till antalet kronofogdemyndigheter. Enligt min mening saknas 

däremot anledning att. som RSV har ifrågasatt, göra endast en hovrätt till 
besvärsinstans för hela landet. 

För att hovrätt skall kunna väljas som besvärsinstans närmast över 

kronofogdemyndigheten må:ste emellertid även krävas att hovrätterna inte 

tär ett alltför stort antal överklagade utsökningsmål samt att handlägg

ningen vid kronofogdemyndigheterna är sådan att myndigheternas beslut 

utgör lämpligt underlag för prövning av en så kvalificerad instans som 
hovrätt. Även kostnaderna för den nu diskuterade instansordningen måste 

beaktas. 

Under senare år har antalet till överexekutorema överklagade utsök

ningsmål uppgått till mellan 2.400 och 3.000 mål per år, medan antalet 

utsökningsmål som har fullföljts till hovrätterna har inskränkt sig till 

ungefär 600. I sist nämnda antal ingår även mål som har prövats av över

exekutor som första instans. I syfte att begränsa tillförseln av besvärsmål 

till hovrätterna. om överexekutor avskaffas, har beredningen föreslagit 

bl.a. att kronofogdemyndigheterna· ges vidgade möjligheter att själva rätta 

sina beslut och åtgärder. 81.a. föreslås att det inte skall gälla någon 
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särskild tidsbegränsning för hävande av utmätning i fall då den utmätta 
egendomen visas tillhöra tredje man. 

Fd\gan om självrättelse behandlas närmare i avsnitt 5.4. Jag vill redan 

här säga att jag anser att självrättelse bör kunna ske i huvudsaklig överens

stämmelse med beredningens förslag. En sålunda vidgad möjlighet till 

självrättelse bör kunna förebygga en hel del klagomål. Som beredningen 
har föreslagit bör vidare fullföljdsförbud gälla i fråga om vissa beslut. RSV 

bör ocksä vid behov meddela närmare föreskrifter eller anvisningar för 

kronofogdemyndigheterna beträffande tillämpningen av vissa praktiskt 

viktiga bestämmelser. Som exempel kan nämnas gäldenärens beneficium 

vid utmiitning. Jag vill erinra om att RSV redan f.n. har meddelat närmare 
föreskrifter om beräknande av förbehallsbeloppet vid införsel och det 

utmätningsfria beloppet vid Jöneutmätning . 

.Även om effekten av nu nämnda förhållanden inte skall överskattas. är 

det uppenbart att förhållandena är ägnade att begränsa antalet över

klaganden av kronofogdemyndigheternas beslut och åtgärder. Det är 

knappast möjligt att närmare beräkna hur stor effekten kan bli. Hänsyn 

bör ocks!'l tas till att alla de nya bestämmelser som en ny UB innehåller 

möjligen kan. ätminstone i ett inledningsskede. bidra till en ökning av 

antalet klagomål. Å andra sidan torde gen'?m balken skapas klarhet i fråga 

om åtskilliga förhållanden där ovisshet nu råder. Vid en försiktig 

bedömning synes man få räkna med att antalet överklagade utsökningsmål 

kommer att uppgå till åtminstone 2.000 per år. 

Vid övervägande av om det är lämpligt att hovrätterna skall ha att pröva 

så många exekutiva besvärsmål som omkring 2.000 per år bör beaktas bl.a. 

följande. År 1976 inkom till hovrätterna 12.574 nya mål. varav 2.024 

tvistem:il. 5.314 brottmål och 5.236 .s.k. Ö-mål. I antalet Ö-mål ingår ca 

600 överklagade utsökningsmål. Enligt uppgifter som år 1975 inhämtades 
från Svea hovrätt. hovrätten över Skåne och Blekinge samt hovrätten för 

Västra Sverige uppskattades den tid som Ö-målen krävde till 15-20. ca 20 
resp. ca 25 % av hovrättens arbe:tstid för samtliga mål. Av den arbetstid 

som belöpte på Ö-målen åtgick ca 3, 4 resp. 6% för utsökningsmålen. Det 

innebär att av nämnda hovrätters arbetstid för handläggning av samtliga 

mål endast omkring l % belöpte på utsökningsmålen. Detta har uppenbar

ligen samband bl. a. med att överklagade utsökningsmål i de allra flesta fall 

kan avgöras på handlingarna. Mot bakgrund av det nu sagda bör det inte 

utgöra något hinder från arbetssynpunkt eller med tanke på målsamman

sättningen att hov,rätterna erhåller ca 2.000 utsökningsmål om året. Jag har 

därvid även beaktat att det torde vara till fördel för handläggningen av 

överklagade utsökningsmål om hovrätterna tillförs ett större antal sådana 

mål än f. n. 

Handläggningen av utsökningsmål hos kronofogdemyndigheten åvilar 

f.n. kronofogden i egenskap av utmätningsman, men i praktiken handläggs 

på grund av delegation de allra flesta utsökningsmålen av personal i exeku-
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tionskarriären, dvs. kronokommissarie, förste kronoassistent och krono

assistent. Denna personal, som frånsett enstaka undantag saknar juridisk 

examen, ombesörjer bl.a. de allra flesta utmätningsförrättningarna. Vissa 
begränsningar gäller dock i rätten att delegera uppgifter till nämnda 

tjänstemän. Vidare åligger det den som är satt i kroncfogdes ställe att till 

kronofogden hänskjuta fråga som är av principiell natur eller svårbedömd. 

Kronofogde skall också lämna den som han har satt i sitt ställe råd om 

uppgiftens fullgörande och övervaka att uppgiften fullgörs behörigen. 
Enligt min uppfattning bör handläggningen av utsökningsmål åvila själva 

kronofogdemyndigheten. Även i fortsättningen måste flenalet utsök
ningsmål handläggas av personal i exekutionskarriären, men liksom f.n. 

bör vissa. kvalificerade uppgifter förbehållas kronofogde. Hit hör i princip 

bl.a. de uppgifter som föreslås bli flyttade från överexekutor till krono
fogdemyndigheten. Jag utgår vidare från att underordnads handläggning 

och beslut i lämplig utsträckning granskas av kronofogde, som vid behov 

skall vidta rättelse i den mån det är tillåtet. Kronofogdemyndigheternas 

beslut och åtgärder får därför anses bli föremål för en tillräckligt kvali
ficerad bedömning för att kunna utgöra underlag för överprövning i 
hovrätt. 

Indragning av en instans är ägnat att medföra lägre kostnader för staten 

för besvärsförfarandet. Hos överexekutor avgörs överklagade utsök

ningsmål av en tjänsteman. som regel efter föredragning av en annan 

tjänsteman. Hovrätten är vid sin prövning domför med fyra ledamöter. 

varjämte målet vanligtvis föredras av en fiskal eller fiskalsaspirant. Som 

har nämnts tidigare uppgår antalet överklagade utsökningsmål numera till 

2.500-3.CXlO per år hos överexekutorema och omkring 600 per ar i hov

rätterna. medan antalet sådana mål i hovrätterna. om överexekutors 

uppgift som besvärsinstans övertas av hovrätterna. kan uppskattas till 

ungefär 2.000 om året. Mot bakgrund härav synes en ordning med hovrätt 
som första besvärsinstans ta i anspråk juristpersonal i något större 

utsträckning än den nuvarande instansordningen. Å andra sidan torde den 

genomsnittliga arbetsinsatsen vara mindre för en domare i en kollegialt 
sammansatt 1fomstol än för en ensamdomare. Om överexekutor avskaffas 

som mellaninstans undgår man också bl.a. en del kontorsmässig handlägg
ning. 

Om klagan över kronofogdemyndighets beslut skall ske direkt i hov

rätten, kan eventuellt antalet utsökningsmål som fullföljs till högsta 

domstolen öka något. För att saken skall tas upp till prövning i högsta 

domstolen skall givetvis liksom f.n. krävas prövningstillstånd. Inte heller 
nämnda ökning bör utgöra något hinder mot att överexekutor avskaffas 

som besvärsinstans. 

Jag föreslår mot denna bakgrund att klagan i utsökningsmål inte längre 

skall prövas av överexekutor utan att besvär över kronofogdemyn

dighetens beslut och ätgärder skall anföras direkt i hovrätten. 
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5.2.6 Uppgifter som tll'ilar ö1·erexekutor enligt särskilda fiirfat111i11gar 

Överexekutor har att som första instans handlägga även en del uppgifter 

enligt särskilda bestämmelser utanför UL och därtill anslutande författ

ningar. Av uppgifter som är av rent exekutiv natur kan nämnas befogen

heten att i vissa fall pröva förutsättningarna för verkställighet av utländsk 

dom eller beslut samt att förordna om handräckning enligt särskilda 

bestämmelser i olika lagar, t.ex. naturvårdslagen. Andra uppgifter som till

kommer överexekutor är inte av direkt exekutiv natur. Hit hör bl.a. att i 

vissa fall utse eller entlediga skiljeman och att motta deposition av hyra 

enligt JB eller annan betalning e:nligt lagen om gälds betalning genom 

penningars nedsättande i allmänt förvar. 

Antalet av överexekutorerna slutligt handlagda mål enligt särskilda 

författningar uppgick är 1976 till 2.046, varav 46 avsäg utseende eller ent

lediga:1de av skiljeman. 1.005 mottagande av nedsättning, 256 fördelning 

av medel enligt expropriationslagen ( 1972:719) m. fl. lagar och återstoden. 

736 mål. annan åtgärd. Uppgiften att fördela medel enligt expropriations

lagen m.fl. författningar åvilar emellertid länsstyrelsen som sådan. 

Flertalet mål angående "annan åtgärd" torde utgöras av mottagande för 

överlämnande till behörig myndighet av ansökan frän annat nordiskt land 

om indrivning av underhållsbidrag. Även denna uppgift ankommer på 

länsstyrelsen som sådan. 

Beredningen har i samband med sitt förslag till UB framhållit i fråga om 

nu aktuella uppgifter att det i varje särskilt fall får prövas om över

exekutor bör ersättas av kronofogdemyndighet eller annan myndighet. 

Beredningen har även redovisat vissa synpunkter beträffanåe placeringen 

av de olika uppgifterna. Dessa synpunkter har i allmänhet inte mött någon 

erinran i remissyttrandena. I betänkandet Utsökningsrätt XIII, som inne

håller förslag till följdändringar till U B. har beredningen även behandlat 

frågan vem som bör handlägga de nuvarande överexekutorsuppgifterna. 

Antalet ärenden hos överexckutor som avser uppgifter enligt särskilda 

författningar är förhållandevis ringa. Uppgifterna är i allmänhet inte heller 

av svårare beskaffenhet. Uppgifter av rent exekutiv beskaffenhet. frånsett 

de som avser förordnande om handräckning. bör uppenbarligen flyttas till 

kronofogdemyndigheterna. I fråga om andra uppgifter får bedömas frän 

fall till fall vilken myndighet som bör handha uppgiften. De myndigheter 

som närmast kan komma i fråga är. förutom kronofogdemyndighet. 

länsstyrelsen som sådan och tingsrätt. Frågan om vilka myndigheter som 

bör överta överexekutors olika uppgifter enligt särskilda författningar får 

tas upp i samband med behandling•!n av följdändringar till UB. 

5.2.7 Konsekl'enser i frågu om personalm· ö1•erexek11tors m·skaffande 

I det föregående har jag föreslagit att de uppgifter som f.n. ankommer på 

övercxekutor skall flyttas till kronofogdemyndigheterna och, beträffande 
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handräckning. till domstol. Härav följer alt överexekutorsinstitutionen hör 

avskaffas. 
Vid länsstyrelserna tog överexekutorsgöromålen år 1975 i anspråk 106 

helärsarbetskrafter. varav knappt hälften utgjordes av juristpersonal. en 
fjärdedel av personal i landskanslistkarriären och Merstodcn av personal i 

kontorskarriären. Den nuvarande omfattningen av arbetskraft torde 

endast i mindre mån skilja sig från förhållandena år 1975. Det kan erinras 

om alt övcrexekutor handlägger även vissa uppgifter vilka ankommer på 
länsstyrelsen som sådan. 

Om de uppgifter som f.n. ankommer på överexekutor (frånsett hand

räckning) förs över till kronofogdemyndigheterna. måste dessa tillföras 

ytterligare personal. Med hänsyn bl.a. till de rationaliseringsvinster som 

är förenade med övercxekutorsinstitutionens avskaffande kan antalet nya 

tjänster beräknas understiga de arbetskrafter som nu krävs för handlägg

ning av motsvarande uppgifter hos överexekutor. 

Åtskilliga av de tjänstemän hos länsstyrelserna som handlägger 

överexekutorsgöromålen är endast delvis sysselsatta med sådana göromål 
och har i övrigt andra uppgifter vid länsstyrelsen. En del av personalen 

har mångårig erfarenhet av överexekutorsgöromålen. Det bör övervägas 

om åtgärder kan vidtas i syfte att ge sådan personal möjlighet att tjänst
göra vid kronofogdemyndighet. 

Frågan om kronofogdemyndigheternas behov av ytterligare tjänster 

liksom frågan hur de tjänstemän vid länsstyrelserna med exekutiva 

uppgifter som inte flyttar över till kronofogdemyndighet skall sysselsättas 

finns det anledning att återkomma till i annat sammanhang. 

S.3 Handläggningen av mål angående indrivning av skatter, böter o.d. 

(allmänna mål) 

U L är som har nämnts förut inte direkt tillämplig på verkställighet av 

dom. varigenom har dömts till böter. vite eller särskild rättsverkan av 

brott, och inte heller på indrivning av skatter och allmänna avgifter. 
Detsamma gäller lagarna om exekutiv försäljning av registrerat skepp 

m.m .. av luftfartyg m.m. och av fast egendom. På grund av särskilda 

bestämmelser i andra författningar som hänvisar till UL:s regler skall dock 

bestämmelserna i U L och de särskilda försäljningslagama med vissa 

undantag tillämpas även i sådana mål (allmänna mål). Införsellagen är 

däremot direkt tillämplig även på indrivning av böter och viten samt 

skatter och allmänna avgifter. Ytterligare bestämmelser om indrivningen 

av offentligrättsliga fordringar. bl.a. när det gäller bokföring och redo

visning, finns i andra författningar. 

Beredningen har föreslagit att UB skall vara direkt tillämplig även i fråga 

om indrivning av böter och viten m.m. samt"skatter och allmänna avgifter. 

De avvikande bestämmelser som i vissa avseenden behövs beträffande 



Prop. 1980/81: 8 Föredraganden: Allmiin motil'ering 154 

allmänna mål kan enligt beredningen regeringen bemyndigas meddela. 

Förslaget att UB skall vara omedelbart tillämplig även i fråga om 

allmänna mål har tillstyrkts elkr lämnats utan erinran av praktiskt taget 

alla remissinstanser. Flera remissinstanser har däremot kritiserat den 

närmare behandlingen i förslaget av allmänna mål och menat att dessa 

måls särskilda beskaffenhet inte har beaktats tillräckligt. 
Som allmänna mål drivs främst in staten tillkommande fordringar. men 

även vissa kommunala fordringar drivs in i samma ordning. Utmärkande 

för allmänna mål, jämförda med enskilda mål angående utmätning eller 

införsel, är främst fordringarnas offentligrättsliga beskaffenhet samt att 

staten (resp. kommun) i sin egenskap av borgenär företräds av krono

fogdemyndigheten samtidigt som denna har all handlligga målet som 

exekutiv myndighet. På grund av sist nämnda förhållande finns inte nagon 

egentlig: sökande i allmänna mål på samma sätt som i enskilda mril. De 

allmänna målens särskilda beskaffenhet medför att en del bestämmelser i 

UB inte kan eller inte bör tillämpas i sådana mäl. Detta gliller i första hand 

bestämmelser om måls anhängiggörande och om redovisning av influtna 

medel men liven vissa bestämmelser rörande själva förfarandet. De flesta 

bestämmelserna i UB torde emelle1tid utan vidare kunna göras tillämpliga 

även i allmänna mäl. Den del av U B som avser införsel bör i varje fall. ptl 
samma sätt som f.n. införsellagen. kunna tillämpas direkt på indrivning av 

böter och viten samt skatter och allmänna avgifter. I kronofogdemyndig

heternas verksamhet är de allmänna målen numera helt dominerande i för

hållande till de enskilda målen. såväl i fråga om antalet och belopp som 

skall drivas in som beträffande den arbetsinsats som målen totalt sett 
kräver. 

Det vore uppenbarligen föga tillfredsställande om bestlimmelserna i en 

ny U B blev direkt tillämpliga endast på en mindre del av kronofogde

myndigheternas verksamhet. Som framgår av vad som sligs i special

motiveringen till 3 kap. anser jag att U B. till skillnad från U L. bör vara 

direkt tillämplig på verkställighet av förvaltningsdomstols och förvalt

ningsmyndighets beslut rörande annat lin skatter eller allmänna avgifter. 

när sådana beslut får verkställas exekutivt. Mot bakgrund av det som har 

sagts nu talar övervägande skäl för att U 8 bör vara omedelbart tilllirnplig 

även pil verkställighet som avser indrivning av skatter. böter m.m. 

Vid bedömande av frågan hur de allmänna målen närmare skall 

behandlas i UB är det av vikt att klargöra i vad mån undantag från UB:s 

bestämmelser bör göras för sådana mål och i vilken utsträckning allmänna 

mål kräver särskilda föreskrifter. Några remissinstanser har ansett att 

allmänna mål kräver avvikelser från UB:s regler i större utsträckning än 

vad beredningen har förutsatt. Sålunda har t.ex. RSV utgtltt frf111 att 

bestämmelser i beredningens förslag som har avseende på "sökanden" 

inte skall vara tillämpliga i allmänna mäl. eftersom det inte finns ntigon 
sökande i dessa mäl. Härtill vill jag först framhålla att jag liksom bered-
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ningen anser att termen '"sökanden" bör kunna användas som generell 

beteckning på den som begiir verkställighet. Att beteckningen '"borge

nären .. inte används när fråga är om betalnings förpliktelse heror på att det 

även kan finnas andra borgenärer i målet, t.ex. panthavare. Även om det i 

allmiinna mal inte finns någon egentlig sökande. finns givetvis även i 

sådana mål en borgenär. niimligen staten (resp. kommun). 

De bestämmelser som UB föreslås innehålla passar i allmänhet även för 

allmänna mål. Detta hänger också samman med att UB i princip reglerar 

endast det exekutiva förfarandet och frågor som har samband därmed. 

Bestämmelserna härom rör i stor utsträckning svarandens eller tredje mans 

rättigheter och skyldigheter vid exekutiv verkställighet och anledning 

saknas att inte låta sfldana hestiimmelser gälla i princip även vid verkstäl

lighet för uttagande av skatter. böter o.d. Men iiven- bestämmelser som 

närmast avser att ta till vara ··sökandens·· intressen och rena förfarande

regler bör i allm;inhet gälla ;iven i allm;inna mal. En närmare genomgäng 

av balkens bestiimmelser visar också att endast beträffande ett mindre 

antal paragrafer och endast i vissa kapitel bör göras undantag för allmänna 

mål. Det kan ptlpekas att flera bestämmelser i balken på grund av sitt 

innehåll över huvud inte kan fa aktualitet i allmänna mål. t.ex. regler 

ang:'tende verkstiillighet som avser annan förpliktelse än betalningsskyldig

het. Särskilda föreskrifter beträffande allmänna mal torde behövas endast i 

ett mindre antal frågor. 

Ett särskilt spörsmål är hur de undantag som bt.:hövs beträffandt.: 

allmiinna mal formellt skall komma till uttryck. Det är nämligen inte 

förenligt med nya regeringsformen att. som beredningen har föreslagit. 

regeringen bemyndigas att föreskriva behövliga undantag från balken. En 

möjlighet är att föreskrifter om undantag fran U B:s bestämmelser 

meddelas i andra lagar som närmare reglerar indrivningen av skatter. 

böter m.m .. t.ex. i uppbönlslagen i fråga om skatter och allmiinna avgifter 

som avses i den lagen. Det är emellertid inte särskilt praktiskt att undan

tagen frtrn Li H:s regler skall ~1terfinnas utaqför UB. En sädan ordning torde 

ockstt kunna föranleda missförstånd i tillämpningen. Med hlinsyn till att 

indrivningen av olika medel som förekommer i allmänna mål regleras i 

nera siirskilda författningar skulle best~mmelser om undantag frän UB:s 

regler behöva meddelas i Il era olika lagar. Om U 8 blir omedelbart tillämp

lig p{t allmänna rni'll, är det principiellt sett riktigast att det ockstl framgår 

direkt av UB i vad mån undantag fran dess bestämmelser skall gälla i 

sådana mal. 

Jag förordar att U B utformas med utgångspunkt i det som har sagts nu. 

Därvid hör den tekniken anviindas att i slutet av varje aktuellt kapitel 

anges undantagen fran bestämmelserna i det kapitlet. Det torde emellertid 

inte vara nödvändigt att föreskriva uttryckligt undantag från bestämmelser 

som över huvud inte skulle kunna fä tillämpning vid indrivning av skatter, 

böter m.m. 
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Några remissinstanser har i detta sammanhang tagit upp frågan om 

kronofogdi:myndigheternas ställning i allmänna mål och kritiserat det för

hållandet att kronofogdemyndigheterna i sådana mål både företräder 

staten (resp. kommun) som borgenär och har verkställande och beslutande 
uppgifter i egenskap av exekutiv myndighet. För egen del vill jag först 

framhålla att kronofogdemyndigheternas dubbelställning i allmänna mål 

inte i tillämpningen tordi: välla olligenheter för parter eller andra sakägare i 
utsökningsmål. De kritiska remissinstanserna synes inte heller mena att 

kronofogdemyndigheterna skulle kunna tänkas utnyttja sin ställning för 
att tillgodose staten (resp. kommun) i allmänna mål på bekostnad av 
andras berättigade intressen. De invändningar som har riktats mot att 
kronofogdemyndigheterna har dubbla funktioner i allmänna mål är av 

mera principiell natur. 
Frtrn denna synpunkt skulle det onekligen vara en vinst om de båda 

funktionerna kunde hållas åtskilda. så att kronofogdemyndigheten hade 

enbart exekutiva uppgifter. En sädan uppdelning av funktionerna skulle 

emellertid göra indrivningen av skatter. böter m.m. betydligt mera 
omständlig och kostsam än f.n. utan att nägra praktiska fördelar skulle 

uppnäs. De nya uppgifter som åläggs kronofogdemyndigheterna genom UB 

kan inte heller anses påkalla någon ändring av myndigheternas ställning i 

allmänna mål. Enligt min mening finns därför inte tillräcklig anledning att i 
nu förevarande sammanhang ta upp frågan om kronofogdemyndigheternas 
ställning i sådana mäl till omprövning. 1 fall dä någon av de nya uppgifter 

som kronofogdemyndigheterna erhåller skulle kunna skapa svårigheter på 

grund av myndigheternas dubbla funktioner i allmänna mål. ämnar jag i 
samband med behandlingen av bestämmelserna därom närmare beröra 
vilka ätgärder som bör vidtas för att förebygga en olämplig ordning. 

I vissa situationer bör emellertid staten (resp. kommun) i allmänna mål 
företrädas av annan än kronofogdemyndigheten. Den myndighet som 

närmast kommer i fräga i fall då kronofogdemyndigheten inte lämpligen 

9ör handha viss uppgift är RSV. Frägan i vilka fall annan än kro'1o
fogdemyndigheten bör företräda staten (resp. kommun) behandlas i 

anslutning till de paragrafer som reglerar de aktuella befogenheterna. 

Vissa bestämmelser i UB aktualiserar frågan när ansökan skall anses 
gjord i allmänt mål. dvs. på vilket stadium ett utsökningsmål i UB:s 

mening skall anses föreligga vid indrivning av skatter, böter o.d. Denna 
fråga bör lämpligen regleras uttryckligen i balken. Jag återkommer till 

saken i specialmotiveringen. 

Bestämmelser om indrivning av skatter, böter m.m. finns meddelade 

även i flera författningar utanför UL och därtill anslutande exekutions
rättsliga lagar, t.ex. i uppbördslagen och medelsförvaltningskungörelsen. 

Sådana bestämmelser behandlar bl.a. betalningsanmaning, bokföring, 
redovisning och andra frågor som ligger utanför det rent exekutiva 

omrädet. Nägra remissinstanser har ansett att bestämmelserna är 



Prop. 1980/81: 8 Föredraganden: Allmiin motivering 157 

svåröverskådliga och bör ses över i samband med arbetet på UB. Enligt 

min mening har emellertid bestämmelserna inte sådant samband med en ny 
utsökningslagstiftning att det därför är påkallat med en sådan översyn. I 

anslutning till arbetet på en eventuell övergång till automatisk databe

handling inom exekutionsväsendet har vidare inom RSV nyligen skett en 

översyn av indrivningsförfattningama. Förslag om ändringar i dessa 
författningar övervägs f.n. i budgetdepartementet. I den mån behov kan 

anses föreligga av ytterligare översyn av gällande indrivningsbestäm

melser får den frågan tas upp i annat sammanhang. 

Några remissinstanser har tagit upp frågan om möjlighet för krono

fogdemyndigheten att i allmänt mål ta emot säkerhet för fordran på skatt 

m.m. och förordat att sådan möjlighet införs. Bestämmelser finns inte i 

saken och kronofogdemyndighet har tidigare ansetts sakna befogenhet att 

ta emot säkerhet för fordran i allmänt mål. Även denna fråga faller emel

lertid utanför kronofogdemyndigheternas rent exekutiva verksamhet. En 
eventuell befogenhet att ta emot säkerhet bör därför regleras utanför UB. 

Anledning saknas alltså att ta upp frågan i detta sammanhang. Det kan 

nämnas att i betänkandet (SOU 1975: 104) Betalningssäkringslag för skatte

och avgiftsprocessen har föreslagits att säkerhet skall kunna ställas för 

fordran som avses i den föreslagna betalningssäkringslagen. Förslaget 
övervägs f.n. i budgetdepartementet. 

5.4 Självrättelse 

Enligt gällande rätt kan utmätningsmannen själv rätta verkställd 

utmätning av lös egendom, om det i efterhand skulle visa sig att 

egendomen tillhörde tredje man eller att den av annan anledning inte 

borde ha utmätts. Sådan rättelse får dock inte vidtas senare än två veckor 
från utmätningsförrättningcn. Utmätningsmannen kan också själv ändra 

beslut om införsel eller om utmätning av lön o.d. I övrigt är den som vill ha 

ändring i utmätningsmannens beslut i princip hänvisad till att överklaga 

beslutet hos överexekutor. 
Beredningen har ansett att möjligheten till självrättelse bör vidgas. bl.a. 

för att antalet överklagade utsökningsmål skall begränsas. Självrättelse av 

sakutmätning föresläs kunna ske utan särskild tidsbegränsning när den 

utmätta egendomen visas tillhöra tredje man. För andra fall av själv

rättelse av sakutmätning har tidsbegränsningen om två veckor från utmät

ningen behållits, dock att rättelse skall kunna ske även därefter om besvär 

har anförts. Bestämmelserna föreslås omfatta även fast egendom. Den 

nuvarande möjligheten att ändra beslut om införsel eller om utmätning av 

lön o.d. har tagits upp oförändrad i förslaget. Kronofogdemyndigheten 

föreslås också få befogenhet att häva säkerhetsåtgärd, om det i efterhand 

befinns att åtgärden inte borde ha ägt rum. Beredningens förslag utgår 

vidare från att kronofogdemyndigheten i viss utsträckning kan ändra 
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meddelade beslut och vidtagna ätgärder utöver vad som anges i lagtexten. 

Ändring eller rättelse skall kunna vidtas självmant av myndigheten vid 

den rutinmässiga granskning av underordnades arbete som högre tjänste

män förutsätts utföra eller efter påpekande från part eller tredje man. 

Ändring eller rättelse skall ocksä kunna äga rum med anledning av anförda 

besvär. Om klaganden därvid blir tillgodosedd eller om besvären åter

kallas, skall saken över huvud inte tas upp av hovrätten. 

Beredningens förslag har fått ett blandat mottagande i remissyttrandena. 

De kritiska remissinstanserna har särskilt framhållit att den föreslagna 

utvidgningen av möjligheten till självrättelse kan minska allmänhetens för

troende för kronofogdemyndigheterna och leda till en mindre omsorgsfull 

handläggning samt att möjligheten till självrättelse kan leda till en själv

ständig procedur vid sidan av själva målet. Några remissinstanser har 

särskilt vänt sig mot att självrättelse skall kunna ske utan stöd av uttryck

liga bestämmelser. Även förslaget att självriittelse skall kunna äga rum 

med anledning av anförda besvär har kritiserats. En remissinstans har 

ansett att möjligheten till självrättelse har nära samband med frägan om 

rättskraft i utsökningsmål. vilken inte har behandlats närmare av bered

ningen. 

För egen del vill jag först framhålla att det knappast går att undvika att 

beslut och åtgärder i den exekutiva v,.rksamheten ibland i efterhand visar 

sig vara oriktiga. Detta behöver inte ,,..:ro på föro;umligt eller felaktigt för

farande från någon tjänstemans sida. Anledningen är i allmänhet att 

förrättningsmannen har måst grunda sitt ställningstagande på bristfällig 

utredning. t.ex. därför att svaranden i målet inte har lämnat behövliga 

upplysningar. Det bör också beaktas att förrättningsmannen ofta måste 

handla skyndsamt. Det är önskvärt att klara felaktigheter kan rättas till på 

ett enkelt och smidigt sätt utan att saken behöver underkastas en mera 

omstiindlig och tidskrävande prövning i överinstans. Beaktas hör också att 

de allra flesta utsökningsmal i praktiken handläggs av personal i exeku

tionskarriären. För att tillämpningen skall bli så riktig och enhetlig som 

möjligt är det lämpligt att de underordnades handliiggning i lämplig 

utsträckning granskas av kronofogde. som vid behov kan vidta rättelse. 

Jag har tidigare förordat att besvär över kronofogdemyndighetens beslut 

och åtgärder prövas av hovrätten. Mot bakgrund härav är det särskilt 

angeläget att kronofogdemyndigh•!terna själva kan vidta rättelse i sådan 

omfattning att antalet besvärsmål begränsas. 
Självrättelse gagnar i första hand part och andra sakägare vilkas rätt 

berörs. Befogenheten underlättar emellertid ocksa kronofogdemyn

dighetens handläggning och minskar kostnaden för det exekutiva för

farandet. De nuvarande möjligheterna till självrättelse torde ha fungerat 

bra i praktiken. Kritik har inte från något håll riktats mot tillämpningen 

därav. Möjligheten för kronofogd1!myndigheten att vidta självrättelse bör 

därför kunna vidgas något. Rättelse bör naturligtvis inte få ske i sådan 
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utstrii.:kning att det exekutiva förfarandet blir lösligt och otrygghet uppstår 

för part. Självriittelse bör t.cx. inte fä äga rum annat än om det är klarlagt 

att visst beslut eller viss åtgärd verkligen var oriktig. En försiktig utvidg

ning av möjligheterna till självrättelse kan inte antas leda till att krono

fögdcmyndigheternas handläggning blir mindre omsorgsfull. Om man 

dessutom, som jag ämnar föreslå i det följande, har den ordningen att talan 

inte kan föras mot beslut varigenom begäran om rättelse av utmätning har 

avslagits, finns det knappast fog för påstående att möjligheten till själv

riittelse kan leda till en självständig procedur vid sidan av själva målet. Inte 

heller i övrigt torde enligt min mening principiella betänkligheter kunna 

riktas mot att möjligheten till självrättelse vidgas något. I detta samman

hang vill jag nämna att beredningens uttalanden om självrättelse utan stöd 

av uttryckliga bestämmelser synes ha missuppfattats av flera av de kritiska 

remissinstanserna. Jag återkommer till den frågan i det följande. 

Svea hovrätt har ansett det svårt att överblicka de föreslagna reglerna 

om självrättelse. eftersom beredningen inte har gatt närmare in på frågan i 

vad mån beslut i utsiikningsmål har rättskraft. Att ett avgörande har rätts

kraft anses innebiira dels att den sak som har prövats inte kan bli föremål 

för förnyad prövning i nytt mål, dels att avgörandet skall läggas till grund 

vid prövning av annan fråga, som beror av den rättskraftigt avgjorda 

saken. Med hänsyn bl.a. till att kronofogdemyndighetemas verksamhet 

främst är av rent praktisk natur ligger frågan om rättskraft annorlunda till i 

utsökningsmål än t.ex. i mål vid domstol. Utrymmet för rättskraft är 

s:ilunda betydligt mindre i den exekutiva verksamheten. Frågan huruvida 

beslut i utsökningsmål är bindande torde sällan bli aktuell i nytt utsök

ningsmål. Frågan kan dock någon gång tänkas komma upp i rättegång vid 

domstol. 

Det synes knappast påkallat att i detta lagstiftningsärende i detalj 

klarlägga frågan i vad mån exekutiva beslut är bindande. Hur frågan hör 

lösas i konkreta situationer torde i allmänhet vara tämligen självklart. I 

vissa fall kan frågan möjligen vara mera tveksam. Som bakgrund till den 

närmare behandlingen av institutet självrättelse synes dock lämpligt att här 

något belysa problemet i vad män beslut i utsökningsmäl är bindande. 

Det bör till en början påpekas att ett avgörande tillerkänns rättskraft 

först sedan det har vunnit laga kraft. I det följande ämnar jag föreslå att 

besvär över beslut om införsel eller om utmätning av lön o.d. och besvär 

av tredje man över annan utmätning skall kunna anföras utan inskränk

ning till viss tid. I fråga om exekutiv försäljning och beslut om fördelning 

eller om utbetalning av medel bör. besvär få anföras inom tre veckor från 

försäljningen resp. beslutets meddelande. I övrigt bör besvärstiden utgöra 

tre veckor från det att beslutet delgavs klaganden. Härav följer att beslut i 

utsökningsmål ibland kan överklagas och ändras av hovrätten lång tid efter 

det att beslutet har meddelats. 

Hos kronofogdemyndigheten torde frågan i vad mån exekutivt beslut är 



Prop. 1980/81: 8 Föredraganden: Allmän motivering 16( 

bindande i ett senare utsökningsmM närmast uppkomma då någon som inte 
har vunnit bifall till ansökan om verkställighet senare återkommer med ny 

ansökan i samma sak. På grund av reglerna om behörig kronofogdemyn

dighet kan den nya ansökningen ibland tänkas ske hos annan krono

fogdemyndighet än den som har handlagt det tidigare mälet. Att en 

tidigare ansökan som inte har bifallits inte hindrar att ny ansökan i samma 

sak tas upp till prövning är i vissa fall utan vidare klart, t.ex. om exeku

tionstiteln vid prövningen av det första målet inte hade vunnit laga kraft i 

fall då lagakraftvinnande krävs för verkställighet och sökanden inte hade 

ställt godtagbar säkerhet eller om i införselmål gäldenärens lön har ansetts 

inte överstiga förbehållsbeloppet. Andra fall är att utmätningsgäldenär har 

befunnits sakna utmätningsbara tillgångar eller att i fråga om förpliktelse 

att utge viss egendom svaranden har befunnits inte inneha egendomen. 

Man kunde möjligen vara mera tveksam i vissa andra fall. t.ex. <lä 

införselsökandes fordran har ansetts inte vara införselgill eller då viss 

egendom. som har varit aktudl för utmätning. har ansetts tillhöra tredje 

man eller av annat skäl inte kunna utmätas. Men även i dessa och liknande 

fall bör en tidigare verkställighetsansökan inte utgöra hinder mot all ny 

ansökan i samma sak tas upp av kronofogdemyndigheten. Detta giiller 

naturligtvis särskilt då sökanden åberopar nya omständigheter eller förhål

landena eijest har ändrats. Det förhållandet att viss tid har förflutit sedan 

den förra ansökningen prövades innebär ibland i och för sig att förhål

landena har ändrats. Men även i fall då nya eller ändrade förhållanden inte 

kan anses föreligga bör en tidigare ansökan i princip inte utgöra hinder 

mot att ny ansökan med samma yrkande tas upp till prövning. Beslut av 

hovrätt eller högsta domstolen i överklagat utsöknings mål hör inte få mera 

bindande verkan än kronofogdemyndighetens egna beslut. 

Den liberalitet mot en sökande som det sagda innebär torde inte medföra 

några praktiska olägenheter för motparten eller för kronofogdemyndig

heterna. Det är knappast troligt att den som har fått avslag på sin ansökan 
annat än undantagsvis finner anledning göra ny ansökan utan att kunna 

åberopa nya skäl. Kostnaderna torde också verka avhållande. När ny 

ansökan någon gång görs i samma sak som tidigare utan att nya skäl 

åberopas, bör det i allmänhet vara tillräckligt att kronofogdemyndigheten 

hänvisar till det tidigare beslutet och konstaterar att skäl att frångå den 

tidigare ståndpunkten inte föreligger, Skulle den beslutande tjänstemannen 

någon gång finna att det tidigare beslutet var otillräckligt underbyggt, är 

han emellertid oförhindrad att i det nya målet meddela beslut av annat 

innehåll. 

Frågan i vad män beslut i utsökningsmål är bindande kan också 

uppkomma om någon som är missnöjd med sådant beslut väcker talan vid 

domstol i saken. Domstol kan enwllertid inte på sådan talan häva beslut 

som har meddelats i utsökningsmål. Sådan prövning kan, frånsett själv

rättelse. ske endast efter klagan till högre instans över kronofogdemyn-
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dighetens beslut. Vissa tvistiga frågor som uppkommer i utsökningsmål 

kan emellertid hiinskjutas till prövning av domstol. Domstol skall sålunda 

på talan efter föreniggande pröva bl.a. frågan om äganderätten till utmätt 

egendom och beståndet av fordran som skall beaktas vid fördelning av 

influtna medel och domstolens avgörande i sådana frågor skall läggas till 

grnnd för kronofogdemyndighetens fortsatta handläggning av utsöknings

målet. Avgörande i sådant mål vinner naturligt vis i vanlig ordning rätts

kraft. Vad frågan nu gäller är närmast om någon som anser sig ha lidit 

skada till följd av beslut i utsökningsmäl kan med framgång föra talan vid 

domstol om bättre rätt till exekutivt såld egendom, om återbetalning av 

fördelade medel. om skadestånd etc. eller om kronofogdemyndighetens 

beslut är definitivt. 

Den nu angivna fr{1gan torde inte kunna besvaras generellt. För att 

ställning skall kunna tas till fri\gan om självrättelse är det inte heller nöd

vändigt att frfigan klarliiggs i detalj. Jag vill endast nämna följande. Som 

huvudregel får anses gälla att verkan av ett exekutivt beslut inte kan 

rubbas i en efterföijande rättegång. En motsatt ordning skulle innebära att 

den ~om har fått till ständ verkställighet. t.ex. har fått betalning genom 

utmätning eller införsel. aldrig skulle kunna vara siiker på att fä behälla 

vad han har erht11lit. Vissa undantag gäller emellertid. Om exekutionstitel 

som har legat till grund för verkställighet upphävs. är svaranden oför

hindrad att v~icka talan vid domstol om återgång av verkställda åtgärder. 

Som jag senare skall återkomma till bör svaranden även kunna vända sig 

direkt till kronofogdemyndigheten för att fä biträde med återgängen. För 

det fall att exekutivt såld egendom rätteligen tillhörde tredje man bör 

köparen i viss utsträckning vara skyldig att avstå egendomen åt tredje 

mannen. Ocksä den saken t1terkommer jag till. Även andra undantag frän 

huvudregeln finns. 

En del beslut och ::ttgiirder under det exekutiva förfarandet har betydelse 

bara för handläggningen av utsökningsmålet och kan på grund av sin 

beskaffenhet över huvud inte fä nägon aktualitet utanför malet. Hit hör i 

första hand beslut och fttgärder som rör sjiilva förfarandet hos krono

fngdemyndigheten. t.ex. utsättande av verkställighetsförrättning eller av 

sammanträde. säkerstiillande av utm1itning, kungörande av auktion m.m. 

A ven vissa beslut av mera materiell betydelse för part eller tredje man 

förlorar sin betydelse efter slutförandet av utsökningsmälet, t.ex. beslut i 

vad män utrniitt egendom får nyttjas av gäldenären eller beslut med 

anledning av borgeniirs begäran att kronofogdemyndigheten skall ta vård 

om tillbehör till utmiitt fastighet. Det ligger i sakens natur att sädana beslut 

gäller endast tilb vidare. 

Efter dessa mera allmiinna synpunkter på frågan om exekutiva besluts 

bindande verkan övergår jag till att närmare behandla fragan om själv

r~ittelse av olika typer av beslut. 

Hetr~iffande beslut om utmätning (frånsett utmätning av lön o.d.) vill jag 

11 Riksda!Jet1 1980/81. I sam/. Nr 8. Del I 
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understryka att förrättningsmannen ofta är hänvisad att snabbt ta ställning 

till huruvida viss egendom skall utmätas. t.ex. då förrättning äger rum i 

gäldenärens bostad. Frågan om utmätning fär äga rum grundas i stor 

utsträckning på presumtioner om äganderätten. Även om annan än gälde

nären gör anspräk på aktuell egendom. kan det ofta vara olämpligt att 

uppskjuta ställningstagandet. I fräga om lös egendom finns visserligen 
möjlighet att vidta provisorisk ätgärd. men den ger inte borgenären samma 

skydd som utmätning och medför dessutom visst dubbelarbete. Den 

nuvarande möjligheten till självrättelse av utmätningsbeslut torde ha 

fungerat bra i praktiken. Av de uppgifter som har in skaffats angående 

omfattningen av vidtagen självr~tttelse m.m. (bilaga 3 tabell VI. se även 

tabell V) framgår emellertid att behov föreligger av ökade möjligheter till 

självrättelse av utmätning. Det i:ir därför lämpligt att nu vidga befogen

heten nä.got. 
Den nuvarande befogenheten för utmätningsmannen att föranstalta om 

rättelse av utmätning gäller endast lös egendom. Anledningen till denna 

begränsning är att det vid bestämmelsernas tillkomst ansågs att direkta 

misstag mera sällan kunde begäs i fräga om fast egendom och att särskilda 
bestämmelser fanns om tredje mans möjligheter att ta till vara och styrka 

sin rätt beträffande sådan egendom. Nämnda bestämmelser (82 ~ UL) 

innebar att den som förvärvade fast egendom kunde skydda sig mot 

utmätning för överlåtarens skulder genom att söka lagfart. vilket även 

kunde ske inom viss tid efter utmätningen. Dessa bestämmelser är emel

lertid numera upphävda. Ansökan om lagfart saknar numera avgörande 

betydelse för frågan huruvida fast egendom får utmätas för viss gäldenärs 
skuld. På den punkten finns det inte skäl att nu göra någon ;indring. Även 

utmätning av sådan egendom kan bli oriktig. Av nu anförda skäl bör 

möjligheten till självrättelse av utmätning omfatta även fast egendom. 
Av inhämtade uppgifter framgår att i det alldeles övervägande antalet 

fall i vilka självrättelse av utmiitning vidtas åtgärden grundas på att den 

utmätta egendomen visas tillhöra tredje man. Även då begäran om själv

rättelse inte har kunnat bifallas pil grund av att tvåveckorstiden har hunnit 
gå till ända har det i de allra flesta fallen varit fräga om att egendomen 

tillhörde tredje man. Att rättelse sker av begånget misstag och ändring 

kommer till stånd så snabbt som möjligt är också särskilt angeläget när 

felet består i att tredje man tillhörig egendom har tagits i anspråk. Tredje 

man lär ofta inte höra av sig förr~111 efter utgången av tiden om två veckor 

från utmätningsförrättningen. vilket torde bero på att det kan dröja innan 

han fär kännedom om utmätningen. För besvär över utmätning som anförs 

av tredje man anser jag att det lika litet som nu bör gälla nägon särskild 
tidsbegränsning. Det innebär att tredje man skall kunna vinna framgfrng 

med sin klagan så länge inte beslut om fördelning eller utbetalning av 

influtna medel har vunnit laga kraft. låt vara att han fär nöja sig med 

köpeskillingen om exekutiv försäljning av egendomen har vunnit laga 
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kraft. Mot bakgrund härav synes betänkligheter knappast kunna anföras 

mot att även självrättelse. i enlighet med beredningens förslag, i nu 

aktuella fall får ske utan särskild tidsbegränsning. Det innebär i praktiken 

att kronofogdemyndigheten kan häva utmätningen sä länge beslut inte har 

meddelats om fördelning eller utbetalning av influtna medel. Har 

egendomen sålts. kommer hävandet att avse endast rätten till influtna 

medel. 

När utmätning i andra fall blir felaktig kan det bero på flera olika 

omständigheter. t.ex. att egendomen ingick i gäldenärens beneficium eller 

av annat skäl borde ha undantagits frän utmätning eller att utmätningen 

stred mot utmätningsordningen. Sådana felaktigheter hänför sig i 

allmänhet till gäldenärens förhållanden. Denne får som regel genast 

kännedom om utmätningen och kan då omedelbart begära rättelse. Om 

utmätning över lag skulle kunna hävas av kronofogdemyndigheten lång tid 

efter beslutet. skulle förfarandet kunna bli alltför lösligt. Det kan också 

ibland vara svårt att efter en längre tid klarlägga de förhållanden som det 

här rör sig om. Av de inhämtade uppgifterna angående självrättelse 

framgår att man inte skulle vinna så mycket genom att slopa den 

nuvarande tidsbegränsningen för självrättelse i fall som avses nu (två 

veckor från utmätningsförrättningen ). Frågan har också samband med 

gäldenärens möjlighet att vinna ändring efter besvär. Pä den punkten 

anser jag att. liksom enligt gällande rätt. besvär av sökanden eller gälde

nären över sakutmätning bör kunna anföras inom tre veckor från delgiv

ning av utmätningsbeslutet. Kronofogdemyndigheten bör inte lämpligen 

kunna själv rätta utmätning, som inte kan ändras av överinstansen. 

På grund av det sagda anser jag att rättelse i fall som avses nu inte bör 

kunna ske utan tidsbegränsning. Det kan emellertid övervägas att. som 

några remissinstanser har förordat. något förlänga den nuvarande tiden 

om två veckor från förrättningen. Om gäldenären inte får till stånd själv

rättelse. är det dock lämpligt att någon ytterligare tid står till buds för att 
anföra besvär. Den tid inom vilken självrättelse kan äga rum bör därför 

vara kortare än besvärstiden. Man kan tänka sig att tidsfristen på samma 

sätt som besvärstiden räknas från delgivning av utmätningsbeslutet och 

inte från dagen för beslutet. Härigenom skulle tidsfristen förlängas i fall då 
det dröjer med delgivning av beslutet, samtidigt som gäldenären alltid 

skulle ha ytterligare en vecka på sig att anföra besvär. Man skulle dock 

sannolikt inte vinna mycket med en sådan lösning. Dessutom är det 

enklare. bl.a. för rättelse i samband med kronofogdemyndighetens 

granskningsverksamhet. om tiden räknas från utmätningsbeslutet. Det kan 

då genast fastställas hur länge möjligheten till självrättelse står till buds. 

Den granskning som förutsätts ske inom kronofogdemyndigheten torde 

hinnas med inom tvåveckorstiden. På grund härav godtar jag beredningens 
förslag att den nuvarande tidsbegränsningen om två veckor från utmät

ningsbcslutet skall behållas för självrättelse i andra fall än då egendomen 

tillhörde tredje man. 
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Beredningen har föreslagit det undantaget från nämnda tidsbegränsning 
att självrättelse skall fä vidtas senare, om besvär har anförts över utmät

ningen. På den punkten anser jag emellertid att flera skäl talar mot bered

ningens förslag. Om det i andra fall än då egendomen visas tillhöra tredje 

man föreligger anledning till självrättelse. torde den som regel kunna ske 

inom tvåveckorstiden vid den granskning som kronofogde företar 

självmant eller efter begäran av gäldenären eller annan. Det kan därför 
antas att kronofogdemyndigheti~n endast undantagsvis skulle finna 

anledning att i fall som avses nu vidta självrättelse på grund av anförda 

besvär. Något större praktiskt behov av att självrättelse skall kunna äga 

rum när besvär har anförts föreligger därför inte. För att en sä.dan vidgad 

befogenhet till självrättelse skulle tillgodose syftet att begränsa tillström

ningen av mål till hovrätterna borde besvärshandlingarna inte sändas 

vidare till hovrätten, om klaganden blir tillgodosedd genom självr~ittelse. 
Mot en sådan ordning, som också har föreslagits av beredningen. kan 

emellertid riktas avgörande invändningar. Frågan behandlas närmare i det 

följande. Jag kan sä.lunda inte godta beredningens förslag att självrättelse i 

fall som avses nu skall få äga rum efter tvåveckorstidens utgång när 

besvär har anförts över utmätningen. 
I fråga om beslut om utmätning av lön o.d. eller om införsel bör krono

fogdemyndigheten, som beredningen har föreslagit. ha samma befogenhet 

som f.n. att själv ändra beslutet. Sådan ändring kan äga rum sa väl då 

beslutet från början var oriktigt som då förhållandena har förändrats efter 

beslutets meddelande. Ändringsbeslutet får i princip avse endast belopp 

som tas ut i framtiden. Hinder föreligger dock inte mot att ändringen. när 
skäl därtill finns. får omfatta även belopp som redan har innehållits men 

ännu inte har redovisats till borgenären. Däremot kan kronofogdemyn

dighekn inte förordna om ändring beträffande belopp som redan har redo

visats. 
När det gäller kvarstad eller annan säkerhets1ttgänl kan inte f.n. utmät

ningsmannen själv ändra ätgärd genom vilken beslutet. har verkställts. 
Enligt heredningens förslag skall kronofogdemyndigheten kunna häva 

säkerhetsåtgärd bl.a. om det befinns all atgärden inte hade bort äga rum. 

Bestämmelsen bör ses mot bakgrund av att förordnande om handräckning 
enligt beredningens förslag skall ankomma pa kronofogdemyndigheten. 

Jag har däremot förordat att befogenheten att förordna om handräckning 

skall åvila tingsrätt. I fraga om kvarstad för fordran bör kronofogdemyn

digheten fä möjlighet att även själv rätta begångna felaktigheter. Det synes 

lämpligt att bestämmelserna om självrättelse av utmätning får mot

svarande tillämpning beträffande kvarstad för fordran. I fri\ga om annan 
säkerhetsätgärd torde inte finnas behov av möjlighet till självrättelse. 

Beredningen har utgått från att kronofogdemyndigheten i viss utsträck

ning själv kan ändra beslut och åtgärder även när befogenheten inte är 

särskilt angiven i balken. Reredningcns uttalanden i frågan synes ha delvis 
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missuppfattats av de kritiska remissinstansema. Kronofogdemyndighets 

verksamhet är. till skillnad från verksamheten vid domstolar och andra 
rent beslutande myndigheter. i första hand av praktisk natur. Av verksam
hetens beskaffenhet följer att meddelade beslut och vidtagna åtgärder i 
viss utsträckning kan ändras av myndigheten själv. Detta gäller närmast 
beslut och åtgärder utan direkt materiell betydelse för part eller annan. 
Som exempel kan nämnas följande. 

Om utmätningsgäldenär har kallats att inställa sig till förhör angående 
sina tillgångar men risk visas föreligga att han skaffar undan utmät
ningsbar egendom. kan kronofogdemyndigheten inställa förhöret och 
omedelbart hålla utmätningsförrättning. Utsatt förrättning för verkstäl
lighet kan vid behov inställas och i stället sättas ut till annan tidpunkt. När 
utmätt lösöre har kvarlämnats hos gäldenären, är kronofogdemyndigheten 
oförhindrad att i stället ta egendomen i förvar, om det anses påkallat. Kan 
kungörande av auktion inte anses tillräckligt effektivt, kan krono

fogdemyndigheten inställa auktionen och sätta ut ny auktion till senare 
tillfälle. Har kronofogdemyndigheten beslutat att sälja utmätt egendom på 

auktion men visar det sig senare att underhandsförsäljning kommer att ge 
bättre resultat. kan myndigheten ändra mening och i stället föranstalta om 

att sälja egendomen under hand. Det förhållandet att kronofogdemyn
digheten inte har funnit anledning att begära förskott på förrättnings
kostnaden av den som söker verkställighet hindrar inte att myndigheten 
senare under målets handläggning begär sådant förskott. Har krono
fogdemyndigheten avslagit begäran om anstånd med exekutiv försäljning 
eller begäran om undantag från förbud att förfoga över utmätt fast 
egendom. kan myndigheten bifalla ny ansökan i saken från samma person 
om anledning föreligger därtill. 

Kronofogdemyndigheten har redan f.n. befogenhet att själv ändra 
beslut och åtgärder av det slag som avses nu. Det synes varken lämpligt 
eller möjligt att reglera denna befogenhet i UB. Det torde inte heller 
behöva befaras att några praktiska problem skall uppstå till följd av att 
befogenheten inte är lagreglerad. Beträffande gränsdragningen mot beslut 
och åtgärder som inte får ändras av kronofogdemyndigheten på grund av 
nämnda oreglerade befogenhet vill jag framhålla att principen bör vara att 
beslut eller åtgärd. som kan anses ha skapat en rätt eller annat anspråk för 

part. inte får bli föremål för självrättelse utan stöd av bestämmelse i 
balken. Det är sålunda uppenbart att kronofogdemyndigheten inte själv får 
rätta beslut om utmätning i vidare omfattning än som anges i bestäm
melserna därom. Exekutiv försäljning kan inte hävas och beslut om för

delning eller utbetalning av medel kan inte ändras av kronofogdemyn
digheten själv. Inte heller verkställighet av annan förpliktelse än betal
ningsskyldighet skall i princip kunna bli föremål för självrättelse. 

En situation som skiljer sig från de hittills behandlade föreligger om 
förrättningsmannen inte företar begärd verkställighet, t.ex. om han i mål 
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om utmätning anser att viss egendom tillhör tredje man eller ingår i gälde
närens beneficium eller om han i mål om annan verkställighet för sin del 

finner att hinder föreligger mot verkställigheten. Det kan då inträffa att 

kronofogden vid sin granskning av förrättningsmannens tillämpning eller 

efter påpekande från sökanden finner att verkställighet rätteligen borde ha 
skett. Fråga uppkommer då om kronofogden kan förordna att verkstäl

lighet skall äga rum. Som har nämnts tidigare är sökanden oförhindrad att 

göra ny ansökan i saken. Frågan gäller därför närmast om han, för att få 

till stånd verkställighet, skall nödgas göra ny ansökan, vilket bl.a. medför 

ny utsökningsavgift. eller eventuellt behöva anföra besvär till hovrätten. 

Något hinder bör dock inte föreligga mot att kronofogdemyndigheten 

ändrar mening och i samma mål företar verkställighet. Detta bör emellertid 

endast få ske i nära anslutning till det tidigare beslutet att vägra verkstäl

lighet. 

Som har framhållits i det föregående är det lämpligt att vid varje krono

fogdemyndighet en kronofogde eller vid behov flera fortlöpande följer 

lägre tjänstemäns tillämpning genom granskning av deras handläggning. 

Kronofogdemyndigheten bör självmant kunna vidta rättelse om anledning 

därtill yppas vid sådan granskning eller på annat sätt. Självrättelse bör 

också kunna äga rum efter begäran eller påpekande av part eller annan. 

Befogenheten bör vara förbehållen kronofogde. 

Som framgår av det föregående bör någon särskild tidsbegränsning inte 

gälla när självrättelse är tillåten, frånsett rättelse av utmätning eller 

kvarstad i annat fall än då egendomen tillhör tredje man. Härav följer att 
möjligheten till självrättelse i och för sig står öppen även när besvär har 
anförts. Vidare kan i fall då möjligheten till självrättelse av utmätning eller 

kvarstad är tidsbegränsad besv.är komma att anföras innan tiden för 

rättelse har gått till ända. Enligt beredningens förslag skall krono

fogdemyndigheten. som skall tillställas besvärshandlingarna, självmant 

kunna vidta självrättelse med anledning av besvären när sådan åtgärd är 

tillåten. Några remissinstanser har ansett det olämpligt att rättelse sker 

med anledning av anförda besvär. 
Enligt min mening saknas dock anledning att frånta kronofogdemyn

digheten befogenheten att själv rätta sina beslut och åtgärder enbart därför 

att beslutet eller åtgärden har överklagats. Förfarandet blir enklare och 

smidigare om kronofogdemyndigheten själv kan vidta rättelse i fall då 

besvärshandlingama ger anledning till det. Redan f.n. förekommer att 

utmätningsmannen själv ändrar eller rättar ett överklagat beslut. Detta är 

vanligt särskilt beträffande beslut om införsel. när nya eller tidigare 

okända uppgifter lämnas först i besvärsinlagan. Ibland kan också vara 

angeläget att en klagande, som har fog för sin talan, omedelbart kommer 
till sin rätt. Om självrättelse i övrigt är tillåten bör sådan därför kunna ske 

även när besvär har anförts. Anledning saknas anta att kronofogde

myndigheterna skall vidta självrättelse utan tillräckliga skäl när besvär har 
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anförts. Om kronofogdemyndigheten tidigare har prövat begäran om 

rättelse, torde det i praktiken sällan bli aktuellt att vidta rättelse med 

anledning av anförda besvär, såvida inte nytt material av betydelse har 

tillförts målet. Sedan kronofogdemyndigheten har vidarebefordrat hand

lingarna till hovrätten och saken alltså har kommit under hovrättens 

prövning. bör kronofogdemyndigheten avstå från att vidta rättelse även 
om skäl därtill skulle anses föreligga. Någon uttrycklig föreskrift härom 

torde inte behövas. 

Beredningen har emellertid gått ett steg längre och föreslagit att krono

fogdemyndigheten inte skall vidarebefordra besvärshandlingarna till hov

rätten. om klaganden blir tillgodosedd genom självrättelse eller om han 

1\.terkallar sin talan. Det innebär att saken i sådant fall över huvud inte 

skall komma under hovrättens prövning. Mot en sådan ordning kan emel

lertid enligt min mening anföras principiella betänklig.heter. När någon har 

anfört besvär till hovrätten, synes inte lämpligt att denna hålls helt utanför 
målet. Hovrätten bör fä tillfälle att ta ställning till huruvida klaganden har 

blivit tillgodosedd och. om så kan anses vara förhållandet. avskriva målet 

och pröva eventuella kostnadsfrågor i besvärsmålet. Ibland torde det f.ö. 

kunna vara svårt att avgöra om klaganden har tillgodosetts helt. t.ex. om 
han i mål om införsel har yrkat höjning av förbehållsbeloppet utan att ange 

något visst belopp eller om han i annat fall inte har angett ett till belopp 

eller på annat sätt preciserat yrkande. Det är knappast lämpligt att krono
fogdemyndigheten hör efter med klaganden om denne anser sig tillgodo

sedd eller upplyser om möjligheten att återkalla besvären. Detta skulle lätt 

kunna uppfattas av klaganden som en påtryckning att avstå frän att 

fullfölja bes värstalan. 

Man kan inte heller räkna med att kronofogdemyndigheten skall i någon 

avsevärd utsträckning föranstalta om rättelse med anledning av vad som 
anförs i hesvärshandlingama. Det torde inte heller åsamka hovrätterna så 

mycket arbete att i ett antal mål konstatera att klaganden har blivit 

tillgodosedd och pröva eventuella kostnadsfrågor. Jag vill erinra om att när 
talan har fullföljts mot tingsrätts dom eller beslut handlingarna skall. även 

om klaganden äterkallar sin fullföljda talan innan handlingarna har hunnit 

sändas till hovr~itten. tillställas hovrät~en som har att pröva återkallelsen. I 
enlighet med Jet anförda förordar jag att besvär i utsökningsmål alltid 

skall komma under hovrättens prövning. även om klaganden kan anses ha 

blivit tillgodosedd genom självrättelse av kronofogdemyndigheten eller 

har återkallat sin talan. 

En utväg att minska tillströmningen av besvärsmål till hovrätterna 

utöver de som har nämnts tidigare skulle vara att uppställa förbud mot 

besvär till hovr;itten innan den som är missnöjd med beslut eller ätgärd har 

utnyttjat möjligheten att hos kronofogdemyndigheten begära ändring eller 

rättelse. när sädan kan ske. En sådan lösning möter emellertid vissa 

tekniska svårigheter. Man skulle dessutom sannolikt inte vinna så 



Prop. 1980/81: 8 Föredraganden: Allmän motivering 168 

mycket. Redan f.n. skall i samband med beslut om utmätning eller om 
införsel lämnas underrättelse om att den som är missnöjd med beslutet kan 
begära rättelse resp. ändring hos utmätningsmannen. Det är enligt min 
mening lämpligt att möjligheten att begära självrättelse ytterligare under

stryks i motsvarande underrättelser i framtiden. Underrättelserna bör 
utformas på sådant sätt att den som är missnöjd i första hand uppmanas att 
söka rättelse hos kronofogdemyndigheten. 

Vissa frbgor rörande den närmare innebörden av bestämmelserna om 

självrättelse tas upp i samband med behandlingen av de särskilda bestäm
m'.!lserna. 

Kronofogdemyndigheten bör också själv kunna rätta beslut, som till 

följd av skrivfel. räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller 

uppenbar oriktighet. Sådan rättelse bör kunna äga rum även sedan målet 
har avslutats. 

Lik ;om f.n. bör kronofogdemyndigheten, vid sidan av möjligheten till 

självrättelse i enlighet med vad som har anförts i det föregående, med 
sökandens medgivande kunna häva utmätning och annat beslut eller 
åtgärd eller på annat sätt ändra beslutet eller åtgärden till svarandens 
fördel. Vissa begränsningar måste emellertid gälla, bl.a. med hänsyn till 
tredje mans rätt. Ändring bör kunna äga rum även när sökandens med
givande lämnas i förklaring över anförda besvär. I allmänna mål kan 
kronofogdemyndigheten i egenskap av representant för staten (resp. 

kommun) utan vidare häva beslut eller åtgärd eller vidta annan ändring 
däri till svarandens fördel, i den mån kronofogdemyndigheten i instruktion 
eller på annat sätt kan anses vara bemyndigad därtill. 

Kronofogdemyndigheten skall också häva utmätning eller annan 
verkställighet i vissa andra fall än som har behandlats i det föregående, 
t.ex. om den exekutionstitel som ligger till grund för verkställigheten 
undanröjs eller om gäldenären fullgör sin betalningsskyldighet innan 
utmätt egendom har sålts. Sådana fall utgör dock inte självrättelse i den 
mening som avses här. 

5.5 Lagtekniska frågor 
i 

Beredningens förslag till UB är så disponerat att 1 och 2 kap. innehåller 

regler om exekutionsväsendet och vissa andra gemensamma bestäm
melser, medan verkställighet regleras i 3-16 kap. och handräckning i 17 

kap. I de båda avslutande kapitlen meddelas gemensamma bestämmelser 

av processuell natur, i 18 kap. om kostnader i utsökningsmål och i 19 kap. 
om förfarandet hos kronofogdt:myndigheten och om klagan i utsök
ningsmål. Systematiken i förslaget har i allmänhet godtagits vid remiss
behandlingen. Ett par remissinstanser har dock varit kritiska mot att regler 
av allmän karaktär meddelas både i början och i slutet av balken. 

Enligt min mening är den föreslagna dispositionen av det omfattande 
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lagmaterialet logisk och ändamålsenlig. Balken får sålunda anses så över

skådlig som man rimligen kan begära. Jag kan därför i huvudsak godta den 

föreslagna systematiken. Det kan erinras om att uppgiften att förordna om 
handräckning enligt departementsförslaget inte skall ankomma på krono

fogdemyndigheterna (se avsnitt 5.2.4). På grund härav utgår ett kapitel.· 

Nämnda ståndpunkt får även konsekvenser för en del andra bestämmelser 

i balken. 
I fråga om de bestämmelser som är gemensamma för olika former av 

verkställighet bör emellertid enligt min mening väljas en något annorlunda 

disposition än i beredningens förslag. I detta återfinns sådana bestäm
melser i såväl balkens inledande som dess avslutande kapitel. nämligen i I 

och 2 kap. samt i 18 och 19 kap. Tanken bakom denna uppdelning synes 

ha varit att i de inledande kapitlen bör finnas de föreskrifter som läsaren 

behöver känna till för att rätt förstå innebörden av de egentliga bestärr

melserna om verkställighet (och handräckning) i de följande kapitlen, 

medan gemensamma föreskrifter om själva förfarandet hos krono

fogdemyndigheten bör placeras efter de bestämmelser som reglerar olika 
former av verkställighet (och handräckning). Även om denna ståndpunkt 

har vissa skäl för sig, synes en sådan uppdelning av bestämmelser av 

allmän karaktär försvåra överskådligheten av lagmaterialet. Uppdelningen 

av de gemensamma bestämmelserna har bl.a. lett till att i beredningens 

förslag återfinns bestämmelser om jäv mot förrättningsman dels i I kap. 4 § 

och dels i 19 kap. 7 §. Vidare har regler om ställföreträdare och om ombud 

för och biträde åt part tagits upp både i 2 kap. 6 §och i 19 kap. 4 §. 

Enligt min mening blir balken mera överskådlig och de enskilda bestäm-. 

melserna lättare att förstå, om huvuddelen av de gemensamma föreskrif

terna förs samman till de inledande kapitlen i balken. Det avsnilt som 

handlar om kostnader i utsökningsmål bör dock tas upp i slutet av balken. 
Beredningens förslag är inte indelat i särskilda avdelningar. Jag har 

övervägt att föreslå en sådan indelning. Med hänsyn bl.a. till att det 

särskilda kapitlet om handräckning faller bort synes detta dock inte 

behövligt. 
I beredningens förslag har införselkapitlet (4 kap.) placerats före 

bestämmelserna om utmätning (5-15 kap.). Till stöd för en sådan ordning 

kan, förutom tekniska skäl, anföras att införsel har blivit en alltmera bety

delsefull exekutionsform. Införsel förekommer sålunda i mycket stor 
utsträckning, särskilt för uttagande av underhållsbidrag men även för 

indrivning av skatter, böter o.d. Utmätning måste emellertid anses utgöra 

den primära verkställighetsformen i fråga om betalningsskyldighet. Medan 

införsel står till buds endast för vissa typer av fordringar och kan äga rum 

endast i vissa särskilda tillgångar, står utmätning öppen för fordringar av 
alla slag och genom utmätning kan i princip all slags egendom som tillhör 

gäldenären tas i anspråk. Även utmätning av lön och liknande förmåner 

kan äga rum för fordringar av alla slag. Utmätningsinstitutet är också mera 
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dominerande, bl.a. så till vida att det kräver en avsevärt utförligare 
reglering än införsel. Införsel kan dessutom betraktas som en specialform 

av utmätning. Mot bakgrund härav ter det sig mest naturligt och logiskt att 

utmätning behandlas före införsel. 

En remissinstans har vänt sig mot att skepp och luftfartyg genomgående 

nämns före fast egendom i beredningens förslag och har ifrågasatt om inte 

ordningen bör vara den motsatta. Det skulle bl.a. medföra att ordningen 

mellan kapitlen om exekutiv försäljning av sådan egendom skulle kastas 

om. Enligt min mening är det emellertid naturligt att nämna lös egendom 

före fast egendom. Påpekas bör också att bestämmelser som uttryckligen 

gäller både lös och fast egendom närmast avser utmätning och att vid 

utmätning lös egendom i princip skall tas i anspråk före fast egendom. Jag 
finner därför inte skäl att frångå den av beredningen föreslagna ordningen 

mellan skepp och luftfartyg samt fast egendom. även om exekution i fast 

egendom naturligtvis är mycket vanligare än exekution i skepp och luft
fartyg. 

Ett par remissinstanser har ställt sig kritiska till att flera bestämmdser i 

beredningens förslag överlämnar åt kronofogdemyndigheten att bedöma 

huruvida viss åtgärd skall vidtas dler inte. För att tillämpningen inte skall 

bli alltför stelbent är det emellertid nödvändigt att i en del fall överlåta åt 

kronofogdemyndigheten att med hänsyn till omständigheterna i det 

särskilda fallet bedöma huruvida skäl föreligger att vidta aktuell åtgärd. 

Sådana bestämmelser kan i allmänhet inte antas vålla större svårigheter för 
kronofogdemyndigheterna. Dessa är väl skickade att avgöra sådana frågor 

och motiven lämnar. ofta god vägledning för bedömningen. Vid ut
arbetande av departementsförslaget har emellertid strävats efter att i gör

ligaste mån begränsa bestämmelser av denna typ. Beträffande vissa av de 
aktuella beståmmelserna fä.r senare övervägas om verkställighetsföre
skrifter bör meddelas av regeringen. Vid behov kan också RSY i egenskap 

av centralmyndighet meddela närmare anvisningar. 

Beredningen har lämnat utförlig motivering till föreslagna bestämmelser. 

Därvid behandlas också åtskilliga tillämpningsfrågor. Beredningens motiv 

redovisas i det följande i anslutning till aktuella bestämmelser i departe

mentsförslaget. I den mån departementsförslaget överensstämmer med be

redningens förslag ansluter jag mig, även om det inte sägs uttryckligen i 

varje särskilt fall. också till beredningens uttalanden om bestämmelsernas 

närmare innebörd, såvida inte annat anges eller följer av sammanhanget. 

5.6 Ikraftträdande m.m. 

Bestämmelser om ikraftträdande av UB samt övergångsbestämmelser 

och följdändringar i andra lagar avser jag att ta upp senare i en särskild 

lagrådsremiss. Arbete pä en sådan remiss pågår f.n. i justitiedeparte

mentet. Såvitt kan bedömas nu bör UB träda i kraft den I januari 1981. 
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U B bör i åtskilliga hänseenden kompletteras med verkstätlighetsföre

skrifter som meddelas av regeringen. på samma sätt som f.n. UL och 

införsellagen kompletteras av USK samt SfL. LfL och FfL kompletteras 
av särskilda förordningar om exekution i registrerat skepp m.m .. i luft

fartyg m.m. resp. i fast egendom. Jag förutsätter också att RSV i sin 

egenskap av centralmyndighet för administration av exekutionsväsendet 

utarbetar anvisningar och fastställer formulär i den utsträckning det är 
behövligt. 

Som framgår av det föregående läggs genom UB åtskilliga nya uppgifter 

på kronofogdemyndigheterna. Detta gäller inte bara exekutiv försäljning 

av fast egendom och vissa andra frågor som f.n. ankommer på över

exekutor utan också flera uppgifter som saknar motsvarighet i gällande 
rätt. De nya uppgifterna är delvis av kvalificerad beskaffenhet. U B 

kommer att ställa stora krav på kronofogdemyndigheterna. Det är 

angeläget att berörd personal ges behövlig utbildning på området i god tid 

före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. Det ankommer i första 

hand på RSY att svara för utbildningen. Också hovrätterna kommer med 
förslaget att få avsevärt ökad befattning med utsökningsmål. 

5. 7 Upprättat lagförslag 

enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats 

förslag till 
utsökningsbalk. 

Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2. 

6 Motivering till de särskilda kapitlen 

Innan jag går närmare in på bestämmelserna i departementsförslaget 

skall jag lämna en översiktlig redogörelse för det viktigaste av innehållet i 
de olika kapitlen. 

I I kap. ges bestämmelser om UB:s tillämpningsområde (I och 2 §§)och 

om den myndighet som har att handlägga utsökningsmål, dvs. kronofogde
myndigheten (3-5 §§).Där anges vidare vad som avses med beteckningar

na enskilt mål och allmänt mål (6 §). I kapitlet meddelas också vissa ge

mensamma föreskrifter beträffande tillämpningen av bestämmelser i bal

ken som rör fartyg, luftfartyg och fast egendom (8- 12 §§). 
I' 

2 kap. i departementsförslaget innehåller bestämmelser om förfaran-

det hos kronofogdemyndigheten, vilka är gemensamma för alla verk

ställighetsformer. Där regleras till en början ansökan och vad som har 

samband därmed (1-9 §§). Ansökan skall kunna göras muntligen 

eller skriftligen (I § ). Bestämmelser föreslås bl. a. om handlingar 

som skall ges in av sökanden (2 §) och om fönarandet när ansökan 

har gjorts hos kronofogdemyndighet som inte är behörig eller när ansökan 
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är bristfällig (4 och 5 §§). I fråga om parts behörighet och ställföreträdare 

eller ombud för och biträde åt part hänvisas med vissa förbehåll till RB:s 

bestämmelser (6 §). Detsamma gäller frågan när handling skall anses 

inkommen till kronofogdemyndigheten och översättning av handling (7 

och 8 §§). Även Jaga förfall uppmärksammas (9 §). Enligt departements

förslaget skall kronofogdemyndigheten kunna hälla förhör med svaranden 
och i viss utsträckning även med tredje man (10-14 §§). Bestämmelser 

meddelas bl.a. om vite och hämtning för att framtvinga inställelse. För att 
tvinga fram upplysningar i mäl om utmätning eller kvarstad för fordran 

eller för att få till stånd verkställighet av annan förpliktelse än betalnings
skyldighet föreslås kronofogdemyndigheten få befogenhet att förelägga 

vite (15 §). Under särskilda förutsättningar skall en tredskande gäldenär 

eller tredje man kunna häktas av domstol (16 §). I samband härmed 

föreslås bestämmelser i den prindpiellt och praktiskt viktiga frågan i vad 

män kronofogdemyndigheten fär bereda sig tillträde till bostad m.m. och i 
vad mån fysiskt våld och liknand1! tvång får användas vid exekutiv förrätt
ning (17 §). 

2 kap. innehåller vidare vissa föreskrifter rörande kronofogdemyndig

hetens beslut (18-20 §§), bl.a. om motivering och självrättelse och om att 
sådant beslut i princip länder till efterrättelse genast. Med beslut likställs i 

princip åtgärd av myndigheten (21 §). En del processuella bestämmelser 

meddelas angående fördelningstvist som kronofogdemyndigheten själv 

prövar (22 och 23 §§ ). I kapitlet föreslås också föreskrifter om säkerhet 

som skall ställas i utsökningsmål (25- 27 §§) samt om beräknande av 
fordran som inte är förfallen och om ränta när lyfta medel skall betalas 
tillbaka (28 och 29 §§ ). 

Även 3 kap. innehäller för alla former av verkställighet gemensamma 

bestämmelser, nämligen om exekutionstitlar. Kapitlet inleds med en 
katalog över exekutionstitlama {I §). Där nämns först domstols dom. 
varmed jämställs bl.a. utslag eller beslut. Förvaltningsdomstols dom eller 

beslut omfattas utan vidare härav. Vidare kan verkställighet äga rum av 
stadfäst förlikning, utslag eller beslut i lagsökningsmål, skiljedom och 

skriftlig förbindelse angående underhällsbidrag. Även förvaltningsmyndig

hets beslut får föranleda verkställighet, dock endast när det är medgivet 
enligt särskild bestämmelse. Också andra handlingar än de nu nämnda 

(Örutsätts kunna med stöd av särskilda föreskrifter ligga till grund för 

verkställighet. I kapitlet anges de närmare förutsättningar under vilka olika 

exekutionstitlar får verkställas (3·-20 §§). Därvid skiljs mellan domar och 

beslut som har vunnit laga kraft och sädana som inte har vunnit laga kraft 
när verkställighet skall äga rum (3-11 §§). Kapitlet innehåller också 

bestämmelser om invändningar som svaranden kan göra mot sökt verkstäl

lighet, t.ex. att han har fullgjort ålagd förpliktelse (21 §). Om exekutions

titel upphävs, skall verkställigheten avbrytas och vidtagna åtgärder i 

princip återgå. Föreskrifter härom ges också i kapitlet (22 §). 
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Med4 kap. inleds den del av UB som behandlar utmätning (4-14 kap.). 

4 kap. innehåller bestämmelser om själva utmätningen till skillnad från för

säljning och redovisning. Frågan om undantag från utmätning och om 

säkerställande av utmätning regleras dock i de närmast efterföljande 
kapitlen. Kapitlet inleds med vissa allmänna bestämmelser, som bl.a. 

anger att utmätning får användas för uttagande av alla slags fordringar och 

att genom utmätning får tas i anspråk i princip all slags egendom (I - 3 §§ ). 

Bestämmelserna om utmätningsordningen och vissa andra förutsättningar 

för utmätning (4-6 §§)överensstämmer i huvudsak med vad som gäller 

f.n. Som villkor för utmätning av lös egendom föreslås generellt att 

egendomen är tillgänglig vid förrättning eller att den ändå kan identifieras 

och att hinder inte kan antas möta att säkerställa utmätningen (7 § ). Av 
bestämmelsen följer att lösöre och löpande skuldebrev eller annat 

presentationspapper kan utmätas utan att egendomen resp. handlingen är 

tillgänglig för förrättningsmannen. 

Beträffande behörig kronofogdemyndighet, underrättelse till gäldenären 
och förfarandet i övrigt (8-13 §§) föreslås bestämmelser som till stor del 

överensstämmer med vad som redan gäller. I frtlga om tid för utmätning 

föreslås dock inte någon särskild tidsfrist utan endast att utmätning skall 

ske så snart som möjligt (10 § ). Departements förslaget utgår från att för

rättning inte längre skall rutinmässigt hållas i gäldenärens bostad. I stället 

skall uppgifter angående utmätningsbara tillgångar i första hand inhämtas 

från gäldenären eller genom undersökning i register m.m. En uttrycklig 

regel tas upp om kronofogdemyndighetens skyldighet att efterforska 

utmätningsbar egendom (9 §). Gäldenären föreslås bli skyldig att lämna 

uppgifter om sina tillgångar och att bekräfta uppgifterna under straff

ansvar ()4 § ). I följd härav anses lagen om utmätningsed kunna avskaffas. 
Upplysningsplikt föreslås även för tredje man såvitt avser mellanhavande 

mellan honom och gäldenären (15 ~). 

I fråga om förhållandet till tredje man föreslås i 4 kap. en i väsentliga 

delar ny reglering ( 17 - 26 §§ ). Det anges en del fall i vilka gäldenären på 
grund av besillning eller registrering får presumeras vara ägare till lös eller 

fast egendom. I fråga om makar eller andra som varaktigt sammanbor 

föreslås att lös egendom i deras gemensamma besittning skall presumeras 

tillhöra dem med samäganderätt (19 §). Bestämmelserna härom komplet
teras med föreskrifter i 8 kap .. som medger att hela egendomen under 

vissa förutsättningar säljs exekutivt. I fall då det inte är möjligt att på något 

yttre faktum grunda en presumtion om äganderätt och det inte heller eljest 

framgår att egendomen tillhör gäldenären föreslås att egendomen får 

utmätas med förbehåll om tredje mans rätt, under förutsättning att 

sannolika skäl föreligger för att egendomen tillhör gäldenären. När 

egendom har utmätts trots att tredje man gör gällande att egendomen 

tillhör honom. skall kronofogdemyndigheten i allmänhet förelägga tredje 

mannen att väcka talan vid domstol vid påföljd att han förlorar sin rätt 
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mot utmätningssökanden (20 och 25 §§). I fall då utmätning har skett med 
förbehåll för tredje mans rätt skall föreläggande i stället meddelas 
sökanden (21 §). Föreläggande att väcka talan vid domstol föreslås också 

kunna meddelas i fråga om utmätt fordrans eller rättighets bestånd (22 § ). 

Liksom f.n. skall domstols beslut, varigenom fordran har fastställts att 
utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom, medföra att egendomen 
skall anses utmätt (27 §). Detsamma föreslås gälla registrerat skepp och 
registrerat luftfartyg. När det gäller rättsverkningarna av utmätning 
föreslås generella regler om de inskränkningar som utmätningsbeslut 
medför i gäldenärens förfoganderätt (29 § ). Principen är att gäldenären inte 
får förfoga över utmätt egendom till skada för sökanden. Förmånsrätt på 

grund av utmätning föreslås i allmänhet inträda i och med utmätnings
beslutet (30 §). I fråga om skepp eller luftfartyg som är registrerat här i 

riket och fast egendom skall förmånsrätten dock inte inträda förrän ärende 
angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivningsdag. 

Förslaget uppmärksammar också behovet av åtgärder beträffande utmätt 

egendom för att den rätt som sökanden har vunnit skall tas till vara (31 §). 

Kronofogdemyndigheten föreslås få i princip samma befogenheter som 
annars tillkommer egendomens ägare. Självrättelse av utmätning regleras 
på i huvudsak samma sätt som f.n. (33-35 §§). Sådan rättelse föreslås 
emellertid kunna vidtas även beträffande fast egendom och i fall då den 
utmätta egendomen visas tillhöra tredje man skall självrättelse kunna 
vidtas utan särskild tidsbegränsning. 

I 5 kap. ges bestämmelser om beneficium och andra undantag från 
utmätning. Kapitlet överensstämmer i allt väsentligt med nuvarande regler 
på området. I fråga om skadestånd med anledning av personskada, frihets
berövande m.m. föreslås dock en viss utvidgning av utmätningsfriheten, 
nämligen beträffande tid efter det att skadeståndet har betalats ut (7 § ). 

6 kap. behandlar frågan om säkerställande av utmätning, dvs. vilka 
åtgärder som efter beslut om utmätning skall vidtas beträffande själva 
egendomen. Där anges i fråga om olika slag av egendom de åtgärder som 
kronofogdemyndigheten har att vidta. såsom omhändertagande av egen
domen, underrättelse till sekundogäldenär etc. (2-11 §§). Beträffande 
lösöre föreslås kronofogdemynd.igheten kunna i viss utsträckning avstå 
från att vidta någon åtgärd (4 §). När det gäller fordran eller rättighet som 

grundas på presentationspapper föreslås som ett alternativ till handlingens 
omhändertagande i fall då det kan antas att denna undanhålls eller har 
förkommit att förbud skall meddelas sekundogäldenär eller motsvarande 
att fullgöra sin förpliktelse (2 §). Härav följer att sådan fordran eller 

rättighet i nämnda fall får utmätas trots att utmätningen inte kan säker
ställas genom handlingens omhändertagande. Vad nu har sagts gäller även 

när pantbrev eller skuldebrev som är intecknat i luftfartyg skall utmätas 
hos den intecknade egendomem> ägare. Utmätt lösöre som lämnas kvar 
hos gäldenären föreslås få nyt~jas av denne, om inte kronofogdemyn-
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digheten beslutar annat (4 §). Förutom de åtgärder som vidtas med själva 

egendomen skall denna beskrivas och värderas (9 §). Liksom f.n. föreslås 

kronofogdemyndigheten vid behov kunna säkerställa utmätning av lös 

egendom genom provisorisk åtgärd (12 § ). I fråga om åtgärder efter 

utmätning av fast egendom hänvisas i huvudsak till kapitlet om exekutiv 

försäljning av sådan egendom (13 och 14 §§). 

I 7 kap. i departementsförslaget behandlas utmätning av lön och 

liknande förmåner. Kapitlet överensstämmer i huvudsak med nuvarande 
regler om sådan utmätning. Förutsättningarna för löneutmätning har dock 

jämkats något. Sålunda har det särskilda villkor som består i att löne

utmätning inte får äga rum, om det med skäl kan antas att gäldenären har 

gjort vad han har förmått för att betala skulden, utgått. Den längsta tid 

under vilken löneutmätning i normala fall får pågå utan gäldenärens med

givande föreslås bli utsträckt till sex månader per år (5 §). En bestämmelse 

föresHl.s för det fallet att gäldenären arbetar hos make eller annan utan 

synlig lön eller mot så låg ersättning att inte något kan tas i anspråk (18 § ). 

Förslaget innebär att kronofogdemyndigheten, i enlighet med vad som f.n. 

gäller vid införsel. kan ålägga arbetsgivaren att utge så mycket som hade 

kunnat tas ut, om skälig lön hade utgått. 

Med 8 kap. inleds de kapitel i UB som reglerar försäljning av utmätt 

egendom. I 8 kap. meddelas allmänna bestämmelser om exekutiv för

säljning. vilka i princip är gemensamma för all slags egendom. Bestäm

melserna gäller i tillämpliga delar även när egendom skall säljas exekutivt 

under konkurs (I § ). N ägon bestämd tidsfrist för försäljning av egendom i 

allmänhet uppställs inte, utan det föreslås endast att försäljningen ~kall 
ske utan onödigt dröjsmål <3 §). Närmare bestämmelser föreslås om olika 

hinder mot försäljning, bl.a. i fall då exekutionstiteln inte har vunnit laga 

kraft eller då tvist räder om utmätt egendom (4-6 §§). För det fall att 

andel i viss egendom har utmätts föreslås möjlighet att utvidga försälj

ningen till att avse hela egendomen, under förutsättning att lagen ( 1904:48 

s. I) om samägande rätt är tillämplig (8 och 9 §§ ). Vad som efter försälj

ningen belöper på andel i egendomen som inte tillhörde gäldenären skall 
tillkomma den andelens ägare. Även andra borgenärer än utmätnings

sökanden kan ibland ha anspråk på betalning ur utmätt egendom. Förut

sättningarna för sådan rätt till betalning regleras ingående i kapitlet ( 10-15 

§§). Kapitlet innehåller också en generell befogenhet för kronofogdemyn

digheten att vid behov ge den som har förvärvat egendom exekutivt hand

räckning för att komma i besittning av egendomen (17 § ). 

9 kap. innehåller bestämmelser om exekutiv försäljning av lös egendom 

frånsett registrerat skepp och registrerat luftfartyg. Försäljning skall ske 

på auktion eller under hand (! §). Kronofogdemyndigheten får uppdra åt 

auktionsföretag eller annan att hålla auktion. Kapitlet innehåller åtskilliga 

närmare föreskrifter om försäljning på auktion. bl.a. om kungörande och 

underrättelser. om avvisande av för lågt bud. om betalning av köpeskil-
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tingen för inropad egendom. om nytt försäljningsförsök när auktion inte 

har gett resultat och om ianspråktagande av handpenning när inrop inte har 
fullföljts (2- 7 §§). Möjligheten till underhandsförsäljning av utmätt 

egendom har i departementsförslaget i princip jämställts med försäljning 

på auktion. Försäljning föreslås siwla ske under hand, om det är sannolikt 

att högre köpeskilling kan uppnås genom en sådan försäljning än genom 

försäljning på auktion och om försäljning under hand även i övrigt är 

ändamålsenlig (8 §). Underhandsförsäljning skall föregås av anbudsför

farande. 

Särskilda bestämmelser föreslås om försäljning av utmätt egendom som 

gäldenären innehar under förbehåll om återtaganderätt (9 §). Bestäm

melserna avser i första hand egendom beträffande vilken konsument

kreditlagen eller den föreslagna lagen om avhetalningsköp mellan närings

idkare m.fl. är tillämplig. Förslaget innebär att egendomen i allmänhet 

skall säljas utan förbehåll för avbetalningssäljarens rätt men under villkor 

att köpeskillingen Förslår till betalning av dennes fordran. Kapitlet inne

håller också bestämmelser om indrivning av utmätt fordran ( 10-12 ~§ ). 

Bestämmelserna syftar till att sådan fordran om möjligt skall drivas in i 

stället för att säljas. Utmätning av pantbrev i skepp eller fastighet skall 

enligt förslaget leda till antingen att skeppet resp. fastigheten tas i anspråk 

eller att pantbrevet pantförskrivs till utmätningssökanden ( 13 och 14 §§). 

Motsvarande föreslås gälla när skuldebrev som är intecknat i luftfartyg har 

utmätts hos Juftfartygets ägare ( 15 § ). 

I JO, 11 och 12 kap. meddelas bestämmelser om exekutiv försäljning av 

registrerat skepp, av registrerat luftfartyg och intecknade reservdelar till 

luftfartyg resp. av fast egendom. Dessa kapitel överensstämmer i allt 

väsentligt med de bestämmelser ~;om nu gäller enligt de särskilda lagarna 

om exekutiv försäljning av sådan egendom.· Enligt departementsförslaget 

skall försäljningen dock åvila kronofogdemyndigheten i stället för som f.n. 

överexekutor. 

Det sista ledet i utmätningsförfarandet. nämligen redovisning av influtna 

medel. behandlas i /3 kap. Enligt huvudregeln skall redovisning ske så 

snart som möjligt (I §). Undantag härifrån föreslås bl. a. i fall då influtet 

belopp är ringa och ytterligare medel kan antas inflyta. När två eller flera 

sakägare har anspråk på betalning ur medlen, skall fördelning ske. 

Sammanträde för fördelning skall alltid hå.tias, när specialobjekt som avses 

i 10-12 kap. har sälts. 1 övrigt skall fördelningssammanträde hållas när 

det är oklart hur medlen skall fördelas (4 §). Det kan inträffa att bevakad 

fordran eller därmed förenad förmånsrätt är beroende av villkor eller 
tvistig. Kronofogdemyndigheten skall då avsätta vad som belöper på ford

ringen (7 § ). Beträffande tvistig fordran föreslås kronofogdemyndigheten 

kunna förelägga borgenären att väcka talan i saken vid domstol vid äventyr 

att han förlorar sin rätt. Under särskilda förutsättningar skall krono

fogdemyndigheten själv kunna pröva sådan tvist. Kapitlet innehåller också 
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flera andra föreskrifter rörande fördelning (4-6, 8 och 9 §§). Det föreslås 

också en del särskilda bestämmelser om fördelning när registrerat skepp, 
registrerat luftfartyg eller fast egendom har sålts (I 0- 12 §§ ). 

Borgenär har vid exekution ofta anspråk på betalning inte bara för en 
kapitalfordran utan också för ränta. rättegångskostnader m.m. I kapitlet 

föreslås bestämmelser om i vilken ordning avräkning skall ske på olika 

anspråk (13 §). Kapitlet innehåller även en del närmare bestämmelser 

rörande utbetalning av medel (14-19 §§). 81.a. anges en rad fall då hinder 

föreligger mot utbetalning annat än mot säkerhet. t.ex. då exekutionstiteln 

inte har vunnit laga kraft eller utmätningen har överklagats (14 § ). Vissa 

föreskrifter meddelas också om skyldighet för borgenär att återställa ford

ringsbevis, förete pantbrev m.m. (17 §). I samband härmed regleras den 

situationen att beslut om fördelning eller utbetalning ändras (20 §). Enligt 

förslaget skall kronofogdemyndigheten då på begäran utsöka vad som skall 

betalas tillbaka. Detsamma föreslås gälla i vissa andra fall. 

I 14 kap. behandlas den verkan som exekutiv försäljning har mot tredje 

man som var rätt ägare till egendomen. Som huvudregel föreslås att 
exekutiv försäljning inte. ger köparen bättre rätt än frivillig försäljning (I 

§). Enligt allmänna regler kan lös egendom i vidsträckt omfattning vara 

föremål för godtrosförvärv och detsamma skall gälla när egendomen säljs 

exekutivt. Från nyssnämnda princip föreslås vissa undantag. Tredje man 
som har underlåtit att efterkomma föreläggande att väcka talan om ägande

rätten till utmätt egendom förlorar sin rätt även mot köparen (2 § ). Beträf

fande registrerat skepp och fast egendom föreslås ett mera långtgående 

skydd för köparen (3 § ), kompletterat med rätt för tredje mannen till ersätt

ning av staten (6 §). Kapitlet innehåller också bestämmelser om ersätt

ningsskyldighet för gäldenären och ondtroende borgenär mot köparen när 

exekutivt såld egendom frångår honom resp. mot tredje mannen när 
försäljningen medför att han förlorar sin rätt (4 och 5 §§). 

I /5 kap. behandlas införsel i lön och liknande förmåner. Kapitlet 

överensstämmer i allt väsentligt med nuvarande bestämmelser i införsel

lagen. 
I /6 kap. regleras verkställighet av förpliktelse som avser annat än 

betalningsskyldighet samt av kvarstad och annan säkerhetsåtgärd. 
Kapitlet inleds med ett avsnitt som rör avhysning (1-9 §§). I förslaget ges 

en allmän bestämmelse om att avhysning skall genomföras så att skälig 

hänsyn tas till såväl sökandens intresse som svarandens situation (2 § ). 

Beträffande tidsfrist för verkställigheten föreslås att avhysning om möjligt 

skall ske inom fyra veckor från det att handlingarna kom in till krono

fogdemyndigheten. Svaranden skall i allmänhet underrättas på förhand 
och avhysning får ske tidigast en vecka (i vissa fall två veckor) från under

rättelsen (3 §). Kronofogdemyndigheten kan lämna anstånd med 

avhysning under högst två eller, under särskilda förutsättningar, fyra 

veckor (4 §). Även sökanden kan ge anstånd, men om sådant anstånd 

12 Riksdal?l'll 1980/81. I sam/. Nr 8. Del I 
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varar längre än sex månader från dagen för ansökningen förfaller ansök

ningen (5 § ). Kronofogdemyndigheten föreslås få befogenhet att anskaffa 

transportmedel. hyra utrymme för förvaring och vidta andra liknande 

åtgärder (6 § ). När fråga är om avhysning från annat än bostad skall krono

fogdemyndigheten under vissa förutsättningar kunna sälja avhyst egendom 

eller låta förstöra den (7 § ). 

Beträffande annan verkställighet än avhysning föreslås endast bestäm

melser om behörig kronofogdemyndighet. underrättelse och sättet för 

verkställighetens genomförande (10-12 §§). I det avslutande avsnittet 

meddelas särskilda bestämmelser om kvarstad ( 13-16 §§ ). Beträffande 

verkställandet av kvarstad för fordran föreslås 1\.tskilliga bestämmelser 

rörande utmätning få motsvarande tillämpning (13 §). Även i fråga om 

verkan av sådan kvarstad hänvisas delvis till vad som föreslås om 

utmätning (14 §). Kvarstad för fordran föreslås inte utgöra hinder mot att 

egendomen utmäts eller beläggs med kvarstad för annan fordran. men i 

fall då egendomen utmäts för fordran som inte är förenad med särskild 

förmånsrätt i egendomen. skall denna anses samtidigt utmätt för kvar

stadsborgenärens fordran ( 15 §1. Även kvarstad till slikerhet för bättre rätt 

regleras, vilket i huvudsak sker genom hänvisning till vissa bestämmelser 

rörande utmätning resp. kvarstad för fordran ( 16 ~). 
Frågan om kostnader i utsökningsmål behandlas i /7 kap. För statens 

kostnader för förfarandet hos kronofogdemyndigheten, s.k. förrättnings

kostnader. skall ersättning tas m enligt vad regeringen föreskriver (I §). 

Enligt huvudregeln ansvarar sökanden mot staten för förrättningskostna

dema i målet (2 § ). Från denna regel föres läs emellertid vissa undantag (3 

och 4 §§ ). Bl.a. skall kronofogdemyndigheten kunna helt eller delvis befria 

sökanden från kostnadsansvar om skyldigheten skulle vara betungande (4 

§ ). Förrättningskostnad för vilken sökanden ansvarar skall pft begäran 

förskotteras av honom (5 § ). Förrättningskostnad skall i allmänhet tas ut i 

målet av svaranden. men vissa undantag föreslås (6-10 §§J. Kan 

kostnaden inte tas ut på sådant sätt. får den utsökas hos sökanden ( 11 § ). I 

fördelningstvist som kronofogdemyndigheten själv prövar föreslas RB:s 

regler om rättegångskostnader bli tillämpliga ( 12 § ). 

I det avslutande 18 kap. behandlas klagan i utsökningsmäl. Mot krono

fogdemyndighets beslut får talan föras i hovrätten (I §). Huvudregeln är att 

varje beslut (eller åtgärd) får överklagas. Beträffande vissa beslut före

skrivs dock förbud mot talan eller mot särskild talan (2-4 §§). Rätts

medlet för talan mot kronofogdemyndighets beslut skall vara besvär (8 §). 

Besvärsin\agan skall ges in till kronofogdemyndigheten. I fråga om tidsfrist 

för klagan skall enligt departementsförslaget olika regler gälla för olika fall 

(9 § ). Huvudregeln är att besvär skall anföras inom tre veckor från del

givning av beslutet. När självrättelse är tillåten, skall sådan åtgärd kunna 

vidtas med anledning av vad som anförs i besvärsinlagan ( 12 § ). Beträf

fande förfarandet i hovrätten utgår departementsförslaget frän att RB:s 
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bestämmelser har motsvarande tillämpning. En del avvikande eller 

kompletterande föreskrifter föreslås emellertid (14-17 §§). Mot hov

rättens beslut får talan föras i högsta domstolen genom besvär (18 §). 

Även när det gäller sådan talan och rättegången i högsta domstolen förut

sätts RB:s regler ha motsvarande tillämpning, men en del särskilda bestäm

melser meddelas (19 och 20 §§). 

Kapitlet innehåller även bestämmelser om särskilda rättsmedel i utsök

ningsmäl (21 §). RB:s bestämmelser om sådana rättsmedel i 58 och 59 kap. 

föreslås i princip fä motsvarande tillämpning. Vad som föreskrivs i RB om 

återställande av försutten tid skall kunna tillämpas även i fråga om vissa 

förelägganden som kronofogdemyndigheten meddelar. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

I balkens inledande kapitel meddelas en del grundläggande föreskrifter 

om balkens tillämpningsområde. exekutiv myndighet m.m. Kapitlet 

motsvarar I kap., 2 kap. 1-13 ** (delvis) och 19 kap. 7 § beredningens 
förslag. 

Föredru!(anden. En del bestämmelser i I kap. beredningens förslag 

saknar motsvarighet i departementsförslaget. Beträffande anledningen 

härtill vill jag i fråga om vissa bestämmelser framhålla följande. 

Enligt I kap. 3 § andra stycket i beredningens förslag kan regeringen 

meddela föreskrifter om överlämnande av ärende frän en kronofogde

myndighet till annan och om kronofogdemyndighetens handläggning i 

övrigt av ärenden som avses i UB. Att regeringen numera kan meddela 

föreskrifter om verkställighet av lag följer emellertid redan av RF. Något 

särskilt bemyndigande härtill behövs därför inte i balken. 
I I kap. 5 § beredningens förslag anges att vissa frägor som uppkommer 

i ärenden om verkställighet får hänskjutas till rättegång enligt vad som 

anges i balken. Denna föreskrift utgör en erinran om att tvister om bättre 

rätt till utmätt egendom m.m. och om fordringar som skall delta i köpeskil

lingsfördelning i princip skall prövas av domstol. Bestämmelsen är. som 

också har framhållits under remissbehandlingen, obehövlig. 
I I kap. 6 § beredningens förslag anges att talan i exekutiva ärenden 

fullföljs frän kronofogdemyndigheten till hovrätt och att högsta domstolen 

är överrätt i exekutiva ärenden som fullföljs frän hovrätt. Förslaget att i I 

kap. ange fullföljdsordningen i utsökningsmäl torde hänga samman med en 

önskan frän beredningens sida att redan i balkens inledande bestämmelser 

ange vilka myndigheter som tar befattning med utsökningsmäl. Enligt min 

mening är emellertid en bestämmelse med sådant syfte inte nödvändig. 

Däremot måste under alla omständigheter klargöras hur fullföljd sker i 

utsökningsmäl. Regler härom har emellertid sin givna plats i det kapitel 

som behandlar fullföljdsförfarandet (se 18 kap. departementsförslaget ). 

1 kap. 179 
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Jag anser därför att någon bestämmelse i ämnet inte bör inflyta i l kap. 
Beredningen har vidare i l kap. 7 § första stycket föreslagit bemyndi

gande för regeringen att bestämma i vilken omfattning åtgärd eller beslut 
som endast avser ärendes beredning får vidtas eller meddelas av ledamot i 
hovrätten eller av tjänsteman vid denna samt. när ärende har fullföljts till 
högsta domstolen, av tjänsteman vid denna. Sådana föreskrifter torde 
emellertid kunna meddelas av regeringen utan särskilt bemyndigande. 

I 7 § andra stycket har beredningen föreslagit motsvarande bemyndi
gande för regeringen såvitt avser inhibition, dvs. förordnande att åtgärd för 
verkställighet (eller handräckning) inte skall äga rum tills vidare. Bestäm
melsen bör ses mot bakgrund av att beslut i utsökningsmål som regel skall 

lända till efterrättelse omedelbart. Till stöd för bestämmelsen framhåller 
beredningen att det därför ofta blir aktuellt att pröva fråga om inhibition 
när överklagande sker. För att inte hovrätten eller högsta domstolen skall 

- . 

belastas i onödan synes det öm.kvärt att inhibition kan beslutas av en 
ledamot i hovrätten (referenten) resp. revisionssekreterare. Beredningen 
anser inte att detta behöver möta betänkligheter. Frågan om inhibition bör 
av referenten resp. revisionssekreteraren kunna hänskjutas till avdel
ningen. om han är tveksam. Om referenten i hovrätten eller revisions
sekreteraren för sin del finner att en begäran om inhibition inte bör bifallas. 
skall frågan enligt beredningens förslag alltid prövas på avdelningen. Svea 
hovrätt har under remissbehandlingen riktat kritik mot det nu berörda för
slaget. För egen del vill jag till en början framhålla att föreskrifter om 
befogenhet för en ledamot i hovrätten resp. revisionssekreterare att 

förordna om inhibition torde kräva lagform. Vidare vill jag understryka det 
angelägna i att inhibitionsfrågor prövas omsorgsfullt. Principen att 
exekutiva beslut som regel länder till efterrättelse omedelbart bör inte 
kastas omkull genom att yrkanden om inhibition bifalls rutinmässigt. 
Sådan begäran bör inte bifallas annat än om det föreligger reell möjlighet 
för klaganden att uppnå ändring av det överklagade beslutet. Detsamma 
gäller givetvis när fråga om inhibiton tas upp till prövning utan särskilt 
yrkande. Eftersom ställningstagandet alltså förutsätter en viss. låt vara 
endast preliminär. prövning av huvudsaken, synes lämpligast att inhibi

tionsfrågan prövas enligt vanliga domförhetsregler. Förordnande om 

inhibition kan dessutom ibland vara till lika stor nackdel för exekutions
sökanden som avslag på begäran därom kan vara för klaganden. Det skulle 
därför vara otillfredsställande om befogenheten skulle avse endast rätt att 

förordna om inhibition men inte att avslå begäran därom. Även om man 

genom den föreslagna ordningen skulle kunna förenkla handläggningen i 
överinstanserna något. synes de angivna nackdelarna överväga. Det kan 
också erinras om att frågor om inhibition som avses i RB skall prövas av 
fullsutten avdelning (jfr 50 kap. 8 § andra stycket. 51 kap. 8 § andra 

stycket. 52 kap. 7 § tredje stycket och 55 kap. 8 § andra stycket RB). På 
grund härav saknar departementsförslaget motsvarighet även till l kap. 7 § 

1 kap. 180 
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andra stycket i beredningens förslag. 

Behövliga bestämmelser om innebörden av olika beteckningar som 

används i UB bör lämpligen tas upp i I kap. l beredningens förslag 

meddelas åtskilliga sådana bestämn:elser. Sålunda innehåller större delen 
av 2 kap. 1-13 §§ föreskrifter av sådant slag. Alla dessa torde emellertid 

inte vara nödvändiga och det synes angeläget att så långt möjligt reducera 

antalet sådana föreskrifter. 

I 2 kap. I § i beredningens förslag anges att för tillämpningen av UB 
gäller de följande gemensamma bestämmelserna. Härtill framhåller bered

ningen att denna föreskrift bl.a. innebär att de bestämningar som ges i 

kapitlet endast gäller tillämpningen av UB, trots att det inte anges vid varje 

särskild paragraf. Att föreskrifter om innebörden av vissa termer och 

liknande bestämningar inte utan vidare gäller utanför UB torde emellertid 

vara tydligt utan särskild bestämmelse. Föreskriften är därför onödig. 

Vidare torde de av beredningen föreslagna bestämningarna rörande 

pant- och retentionsrätt. frånsett ett undantag, kunna utgå. Härom vill jag 

framhålla följande. I 2 kap. 11 § i beredningens förslag anges att med 

panträtt i fartyg avses. såvitt angår skepp. sådan panträtt som behandlas i 

261-293 §§sjölagen (1891:35 s. 1)-dvs. panträtt på grund av inteckning
och, beträffande andra fartyg, handpanträtt. I anslutning till bestämmelsen 

påpekar beredningen att med uttrycket panträtt i fartyg däremot inte avses 

sjöpanträtt samt att bestämmelsen har ansetts erforderlig med hänsyn till 

att terminologin är vacklande. Utredningen angående inskrivning av rätt 
till luftfartyg m.m. har vänt sig mot att termen panträtt i fråga om fartyg 

inte omfattar sjöpanträtt. Utredningen framhåller att det innebär en 

avvikelse från invanda begrepp och att det knappast kan genomföras kon

sekvent. Utredningen pekar på bestämmelsen i 6 kap. 12 § första stycket 
beredningens förslag, som enligt utredningen otvivelaktigt inbegriper 
sjöpanträtt. Det erinras också om att panträtt på grund av inteckning i båt 

kommer att finnas övergångsvis. Även Svea hovrätt har ifrågasatt lämplig
heten och behovet av att utesluta sjöpanträtt. Hovrätten framhåller att den 

föreslagna terminologin inte används i sjölagen och även i viss mån frångås 

i förslaget, t.ex. i 11 kap. 12 § där det talas om panträtt på grund av in

teckning. För egen del vill jag påpeka att skeppshypotek i departe

mentsförslaget, liksom i beredningens förslag. benämns panträtt på grund 

av inteckning. Även i övrigt torde av olika bestämmelser i balken 

angående fartyg m.m. utan vidare framgå om panträtt på grund av inteck

ning, handpanträtt eller sjöpanträtt avses. Den föreslagna bestämmelsen 

har därför inte tagits upp i departementsförslaget. Jag har inte heller ansett 

det behövligt att ta upp en regel motsvarande 2 kap. 12 § första stycket i 

beredningens förslag, nämligen att med panträtt i fast egendom avses 

sådan panträtt som behandlas i 6 kap. JB, dvs. panträtt på grund av inteck
ning. 

Beredningen har i 2 kap. 13 §föreslagit en bestämmelse om innebörden 

1 kap. 181 
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av termen retentionsrätt. Där anges att med retentionsrätt avses rätt att 

kvarhålla annan tillhörig lös egendom till säkerhet för fordran. I anslutning 

till bestämmelsen framhåller beredningen bl.a. att upplåtelse av rätt att 

kvarhålla egendom kan ske även i annat syfte än att ge medkontrahenten 

säkerhet för fordran. Sådan retentionsrätt får anses som en ofullgången 

nyttjanderätt och bör inte ha bättre skydd mot upplåtarens borgenärer eller 

annan tredje man än nyttjanderätt. Förslagets bestämmelser om rcten

tionsrätt avser inte sådan rätt. Inte heller avses s.k. detentionsrätt enligt 

t.ex. 39 § lagen (1905:38 s. I) om köp och byte av lös egendom. Bered

ningen påpekar vidare att enligt förslaget skall retentionsrätt för fordran 

vara helt likställd med handpanträtt i exekutivt hänseende. I vissa fall kan 

emellertid retentionsrätt för fordran äga rum i egendom som inte kan bli 

föremål för handpanträtt. 

Svea hovrätt och hovrätten för Västra Sverige anser att i paragrafen 

även bör meddelas en allmän bestämmelse om att retentionsrätt likställs 

med handpanträtt i exekutivt hänseende. Enligt Svea hovrätt framstår det 

vidare som en brist att den underavdelning, som omfattar 2 kap. 11-13 §§ 

och som enligt sin rubrik reglerar pant- och retentionsrätt. inte innehåller 
något om vanlig panträtt i lös ege:ndom. Hovrätten föreslår att paragrafen 

får inledas med en definition av vad som avses med panträtt i lös egendom. 

Det ges då också tillfälle att likställa säkerhetsrätt på grund av ägar

förbehåll med panträtt. 

För egen del vill jag erinra om att termen retentionsrätt på senare tid har 

använts i lagtext, bl.a. i förmånsrättslagen och 1973 års ändringar i 

sjölagen. Jag anser lämpligt att termen används även i UB i stället för det 

längre uttrycket "rätt att kvarhålla (annan tillhörig) lös egendom till 

säkerhet för fordran". I förmånsrätts lagen har visserligen lämnats en 

definition (4 § 2). Termen retentionsrätt torde emellertid, i va11 fall 

numera, inte begagnas för annan rätt att kvarhålla lös egendom än sådan 

som har till syfte att säkerställa fordran. Det är därför enligt min mening 

inte behövligt att meddela särskild föreskrift om innebörden av termen. Än 
mindre finns anledning att förklara termen panträtt i lös egendom. Jag 

anser inte heller att skäl föreligg•!r att ta upp en allmän föreskrift om att 

retentionsrätt likställs med handpanträtt i exekutivt hänseende. Det synes 

tillräckligt att det av de olika bestämmelser som gäller handpanträtt och 

retentionsrätt framgår att dessa säkerhetsrätter i princip ·är likställda. 

Framhållas bör emellertid att det inte föreligger någon sådan likställighet i 

fråga om skepp och skeppsbygge eller luftfartyg, eftersom sådan egendom 

kan vara föremål för retentionsrätt men inte för handpanträtt. 
Beträffande 2 kap. 4. 6 och 14--18 §§ beredningens förslag hänvisar jag 

till vad som sägs härom under 2 kap. departementsförslaget. 

Eftersom förevarande kapitel behandlar inte endast exekutiv myndighet 

utan även bl.a. balkens tillämpningsområde och tillämpligheten av bestäm

melser som gäller specialobjekten fartyg. luftfartyg och fast egendom, 

I kap. 182 
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synes den i beredningens förslag upptagna kapitelrubriker:. Exekutions
väsendet mindre träffande. I departementsförslaget har i stället valts 
beteckningen Inledande bestämmelser, varjämte underrubriker har 
införts. 

Med anledning av de invändningar som under remissbehandlingen har 
riktats mot termen "exekution" vill jag framhålla att detta och besläktade 

ord används redan f.n. i utsökningsrättsliga författningar. I instruktionen 
( 1970:752) för riksskatteverket föreskrivs sålunda att RSV är central
myndighet för administration av "exekutionsväsendet". Ordet "exeku
tion" förekommer också i kungörelsen (1971: 1097) om exekution i fast 
egendom. kungörelsen ( 1971: 1102) om exekution i luftfartyg m.m. och 

förordningen (1975:943) om exekution i registrerat skepp m.m. samt i 
exekutionsavgiftskungörelsen ( 1971: 1027 ). Termen "exekutiv" före
kommer bl.a. i lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom, 

lagen ( 1971 :500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m. och lagen 
( 1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m.m. Med hänsyn 
härtill finner jag inte anledning att nu avstå från användning av nämnda 
termer. Ordet "exekution" behövs bl.a. i benämningen "exekutionstitlar" 
(se 3 kap.). 

Förevarande kapitel i departementsförslaget inleds med bestämmelser 

om balkens tillämpningsområde (I och 2 §§). Vidare ges föreskrifter om 
den exekutiva myndigheten (3-5 §§>och om de båda huvudtyperna av mål 
och om parter m.m. (6 och 7 §§). Kapitlet innehåller också föreskrifter om 
tillämpning av bestämmelser som rör fartyg. luftfartyg och fast egendom 
(8-12 §§). 

TiUämpningsomräde 

1 § Denna paragraf behandlar balkens tillämpningsområde. Första styc
ket motsvarar l kap. l § i beredningens förslag, medan andra stycket sak
nar direkt motsvarighet i beredningens förslag. 

Gällande rätt. UL. som reglerar exekutionsformema verkställighet och 
handräckning. och de till UL anslutande särskilda försäljningslagarna är 
direkt tillämpliga i huvudsak endast på det civilrättsliga området. Enligt 
föreskrift i 22 § 1 mom. Up skall emellertid UL:s regler om verkställighet 
med vissa förbehåll tillämpas också på verkställighet av dom i brottmål, 

varigenom har dömts till böter eller vite eller till sådan med brott förenad 
"påföljd" som innefattar betalningsskyldighet eller till "påföljd" som 
eljest är sådan att domen kan verkställas genom utsökning. Enligt 2 mom. i 
samma paragraf skall UL:s bestämmelser om verkställighet i tvistemål 
tillämpas även på verkställighet av brottmålsdom, varigenom har dömts till 
skadestånd eller talan om enskilt anspråk eljest har bifallits. På grund av 
hänvisningar i 60 § uppbördslagen och i vissa andra författningar är UL:s 
och försäljningslagamas regler om utmätning med vissa undantag tillämp-
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liga även beträffande utmätning för skatter och allmänna avgifter. När 

förvaltningsdomstols eller förvaltningsmyn<lighets avgörande i andra fall 

fär verkställas exekutivt, anses lJL utan särskild bestämmelse tillämplig. 

Införsellagen är däremot direkt tillämplig även på indrivning av böter och 

viten. skatter och allmänna avgifter samt vissa andra beslut av förvalt

ningsmyndighet. 

Lagberedningen. Beredningens förslag utgår från att lJB skall innehålla 

regler om såväl verkställighet som handräckning. Beredningen framhåller 

såvitt gäller verkställighet till en början att dess förslag i motsats till U L 

b;gger på att UB i princip skall vara direkt tillämplig inte bara på verkstäl

lighet i tvistemål o.d. utan i alla fall när verkställigheten rör sådana förplik

telser som avses i I §, om inte :rnnat är särskilt föreskrivet. Detta gäller 

vare sig förpliktelsen har fastställts av domstol. av förvaltningsmyndighet 

eller i annan ordnin~. i den mån det är avsett att beslutet över huvud skall 

vara ~xigibelt. Även indrivning av skatter och allmänna avgifter faller 

direkt under förslagets bestämmelser. 

I överensstämmelse härmed sägs i beredningens lagförslag att balken är 

tillämplig i fråga om verkställighet som gäller belalningsskyldighet eller 

annan förpliktelse. Förutom typiska betalningsförpliktelser i pengar 

åsyftas skyldighet att utge varor, I.ex. på grund av leveransavtal. eller att 

utge viss egendom på grund av bättre rätt, skyldighet att avflytta från fast 

egendom m.m. eller att inställa viss verksamhet. t.ex. om den strider mol 

patent. Med förpliktelse avses alltsä inte endast skyldighet att frireta 

positiv handling utan också skyldighet att underlåta handling eller verk

samhet. Förutsättningarna i olika fall för verkställighet av sådana förplik
telser som har nämnts nu anges i 3 kap. beredningens förslag. 

Beträffande förslagets tillämplighet i fråga om brottsp:'lföljdcr och 

särskild rätts verkan av brott framhåller beredningen att uttagande av böter 

och viten omfattas av förslaget. Frånsett böter och disciplinstraff för 

krigsmän i form av disciplinbot när straffet inte skall verkställas genom 

löneavdrag är förslaget däremot inte tillämpligt beträffande sådana 

påföljder som anges i I kap. 3 § BrB. Däremot skall förslaget. liksom UL. 

tillämpas på förverkande och annan sådan särskild rättsverkan av brott 

som åsyftas i I kap. 8 § BrB. om sådan rättsverkan innefattar positiv eller 

negativ förpliktelse och verkställighet i annan ordning inte är föreskriven 

eller förutsatt. I fråga om förverkande åsyftas säväl sak- som värdeför

verkande. I dom på sakförverkande brukar visserligen inte uttryckligen 

åläggas någon skyldighet för svaranden. Domen innefattar emellertid 

enligt beredningen utan vidare f:n förpliktebe att utge den förverkade 

egendomen. En annan sak är att det sällan blir aktuellt att anlita exekutiv 

myndighet för verkställighet av sakförverkande. eftersom den förverkade 

egendomen i regel har tagits i beslag. Bland andra särskilda rätts verkningar 

av brott nämner beredningen skyldighet att utge skatt enligt förordningen 

\1961:180) om tillverkning av sprit och vin eller förordningen 11961:181) 

I kap. I§ 184 
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om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat eller dubbel 

hundskatt enligt förordningen ( 1923: 116) ang. skatt för hundar. Däremot 

skall sådan rättsverkan av brott somt.ex. förvisning enligt utliinningslagen 

( 1954: 193 J eller återkallelse av körkort enligt körkortskungörelsen 

(1972:592) verkställas i den ordning som gäller därom. 

Beredningen påpekar att förslaget inte gäller verkställighet rörande 

vårdnaden om barn. Bestämmelser härom finns i 21 kap. föräldrabalken 

(FBJ. 

Remissyttrandena. Enligt Sn'a hm·riitt och liins.Hyrelsen i Stockholms 

län bör paragrafen tydligare iin som har skett i förslaget ange att balken är 

tillämplig inte bara på civilrättsliga förhållanden utan även heträffande 

indrivning av skatter. böter o.d. 

RSV tar upp heredningens uttalanden i motiven att dom på sakför

verkande skall verkställas enligt balken. om inte egendomen redan ha 

tagits i beslag. RSV anser att om egendomen är tagen i heslag men kvar

lämnad hos inneh<1varen. omhändertagandet av egendomen bör göras av 

polismyndigheten som ett led i beslagsförfarandet. 

FiireJraganden. I likhet med beredningen anser jag att LJB bör inledas 

med en grundläggande bestämmelse om balkens tillämpningsområde. Med 

hänsyn till att förordnande om handrlickning inte regleras i balken bör 

bestämmelsen ta sikte enbart på verkställighet. Härvid hör anges att det 

skall röra sig om verkställighet av dom eller annan exekutionstitel. som 

innefattar betalningsskyldighet eller annan förpliktelse. Huvudregeln om 

balkens tillämpningsområde har utformats i enlighet med vad jag nu har 

sagt. 

Eftersom beslut om kvarstad eller annan säkerhetstitgärd inte innefattar 

någon förpliktelse i den mening detta tas i huvudregeln om balkens tillämp

ningsområde. bör till denna regel fogas en bestiimmelse om att balken 

gäller även verkstiillighet av heslut om kvarstad eller annan liknande 

säkerhetsåtgärd (jfr 16 kap.). Bestämmelsen har tagits upp som en andra 

mening i första stycket. Av lydelsen framgår att balken inte är tillämplig 

betrliffande verkställighet av heslag eller andra tvtmgsmedel i brottmål 

frånsett k varslad. 

Som framgår av vad jag har anfört i den allmiinna motiveringen hör LJ B 

vara direkt till1implig inte bara i fråga om civilrättsliga förpliktelser utan 

även bl.a. när det gäller skatter. böter o.d. Detta följer av första styckets 

lydelse. I 6 ~ meddelas härutöver bestämmelser om uppdelningen av 

utsökningsmål i enskilda mål och allmänna mål och om den närmare inne

börden av begreppet allmänt mål. Att balkens tillämplighet i allmlinna mål 

nödvändiggör undantag fran vissa regler kommer att beröras närmare i det 

följande. 

Av huvudregeln om halkens tillämpningsområde framgär att för verk

ställighet alltid krävs en exekutionstitel av ntlgot slag. Den förpliktelse 

varom är fråga skall alltså vara fastslagen på visst sätt i en handling. 

I kap. I~ 185 
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Exekutionstitelns art växlar starkt beroende på om det rör sig om ett 

allmänt eller ett enskilt mål. Regler om vilka exekutionstitlar som kan 

läggas till grund för verkställighet enligt UB tas upp i 3 kap. 
Av de förpliktelser som kan föranleda verkställighet är den vanligaste 

naturligtvis betalningsskyldighet. Som exempel på andra förpliktelser som 

kan föranleda verkställighet kan nämnas skyldighet att utlämna viss lös 

egendom. skyldighet att avflytta frän fast egendom och skyldighet att 

upphöra med viss störande verksamhet eller kr~inkning av patent. lnte 

endast skyldighet att företa positiv handling utan också skyldighet att 

underlåta viss handling eller verksamhet avses. 
Lika litet som UL bör UB vara tillämplig på verkställighet rörande 

vårdnaden om barn. Denna fräga regleras även i fortsättningen av de 
särskilda bestämmelserna i 21 kap. FB. Att U B inte är tillämplig i sådant fall 

följer bl.a. av 2 §. 

Vad beredningen har uttalat om UB:s tillämplighet i fråga om verkstäl

lighet av påföljder och särskild rättsverkan av brott kanjag ansluta mig till. 

Med anledning av den kritik som RSV på en punkt har riktat mot bered

ningens uttalanden angående verkställighet av sakförverkande vill jag 
framhålla att dom på sakförverkande innefattar en förpliktelse för 

svaranden i målet att utge den förverkade egendomen. Om sådan dom 

behöver verkstiillas särskilt, faller verkställigheten direkt under UB. 

Erinran har inte framställts mot att verkställighet av sakförverkande skall 

ombesörjas av kronofogdemyndighet när egendomen inte är underkastad 

beslag. Beträffande det fallet att t!gendomen har tagits i beslag men kvar

lämnats hos innehavaren synes visserligen förfarandet kunna förenklas 
något. om verkställigheten åvilade polismyndigheten. Jag anser emellertid 

inte att tillräcklig anledning föreligger att meddela en undantagsbe

stämmelse för dessa. troligen ganska sällan förekommande fall. Det 
ankommer på polis- eller åklagarmyndigheten att vid behov begära 

verkställighet hos kronofogdemyndigheten av dom på sakförverkande. 

I andra stycket har tagits upp en bestämmelse om de verkställighets

former som står till buds enligt UB. Dessa är utmätning och införsel i fråga 
om exekutionstitlar som innefattar betalningsskyldighct samt annan 

verkställighet beträffande andra c:xekutionstitlar. Regler om de särskilda 

verkställighetsformerna beträffande andra förpliktelser än betalnings

skyldighet, bl.a. avhysning, har förts samman i 16 kap. 

2 § Denna paragraf innehåller en föreskrift om förhållandet mellan UB 

och särskilda bestämmelser om verkställighet i annan lag. Paragrafen 

motsvarar 1 kap. 9 § beredningens förslag. 
Föredraganden. En regel om att avvikande föreskrift i annan lag skall 

tillämpas i stället för motsvarande bestämmelse i UB har tagits upp i före

varande paragraf. Som exempel på särskilda föreskrifter om verkställighet 

kan nämnas 3 § andra stycket lagen om verkställighet av bötesstraff. där 
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det ges en särskild bestämmelse om undantag från utmätning. Någon 

möjlighet att avvika frän UB genom en av regeringen utfärdad förordning 

finns däremot inte. 

Exekutiv myndighet 

3 § Paragrafen, som motsvarar I kap. 2 § första stycket och 3 § första 

stycket i beredningens förslag, innehåller bestämmelser om den myndighet 

som handlägger utsökningsmål. 

Gii/lande riitt. Handläggningen av utsökningsmål i första instans är 

enligt gällande ordning uppdelad på överexekutor och utmätningsman. 

Länsstyrelsen är överexekutor. medan kronofogde är utmätningsman. 

Kronofogde får. enligt bestämmelser som regeringen meddelar. sätta 

annan befattningshavare i sitt ställe. Exekutionen i första instans ävilar 

numera utmätningsman i det alldeles övervägande antalet frågor. På över

exekutor ankommer att pröva förutsättningarna för verkställighet av dom. 

beslut m.m. i vissa särskilt kvalificerade fall. att ombesörja exekutiv 

försäljning av vissa slag av utmätt egendom. främst fast egendom. och i 

samband därmed fördela köpeskillingen samt att förordna om hand

räckning. Överexekutor prövar också klagan över utmätningsmans beslut 

och ätgärder. 

I varje kronofogdedistrikt finns en kronofogdemyndighet. vid vilken 

tjänstgör en eller flera kronofogdar och i i'ttskilliga distrikt även biträdande 

kronofogde eller kronofogdesekreterare. I vissa distrikt har den krono

fogde som är chef för myndigheten titeln kronodirektör. Dessutom finns 

ett antal andra tjänstemän som biträder med handläggningen av utsök

ningsmål eller behövs för expeditionella göromäl (se kronofogdeinstruk

tionen 1965:687. omtryckt 1976:893 ). 

Enligt 2 § 3 mom. U L fär regeringen meddela föreskrifter om befogenhet 

för utmätnings man att i mål som har upptagits av honom påkalla eller själv 

vidta åtgärd utom tjänstgöringsområdet. Sådana föreskrifter har meddelats 

i USK. 

Lagberedningen. Beredningens förslag innebär att överexekutor av

skaffas och att kronofogdemyndighet i princip alltid skall vara första 

instans i exekutiva ärenden. I I kap. 2 § första stycket i beredningens 

förslag anges endast att verkställighet (och handräckning) ävilar krono

fogdemyndighet. Beredningen framhåller att frågan vilken befattnings

havare som får handla på myndighetens vägnar blir en intern behörig

hetsfråga som regleras i administrativ ordning. På samma sätt används i 

fortsättningen av beredningens förslag termen kronofogdemyndighet och 

inte förrättningsmannen även i situationer då ärende redan har blivit 

anhängigt hos kronofogdemyndighet och det måste förutsättas att ärendet 

har omhändertagits eller enligt arbetsfördelningen skall omhändertas av 

viss förrättningsman. Termen förrättningsman har förbehållits vissa fall då 
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den enskilde tjänstemannen och inte myndigheten åsyftas. 

Det bör enligt beredningen liksom hittills ankomma på regeringen att 

bestämma vilka tjänstemän hos kronofogdemyndigheten som skall vara 

behöriga att handlägga olika slags exekutiva ärenden. Beredningen 

föreslår en bestämmelse om att ärendena hos kronofogdemyndigheten 

handläggs av kronofogde och andra hos myndigheten anställda tjänstemän 

enligt bestämmelser som regeringen meddelar (I kap. 3 * första stycket). 

Beredningen påpekar att den här och i fortsättningen använder beteck

ningen ärende och inte - som U L - beteckningen mäl. Beredningen har 

nämligen ansett det önskvärt att frågor om exekutiva iltgärder hälls skilda 

frän rättegängsmål. 

Enligt beredningens mening behövs det inte nagon särskild bestämmelse 

i U H om en sådan detalj i den praktiska verksamheten som krono

fogdemyndighets befogenhet att handla utanför det egna distriktet. helst 

som exekutionsväsendet numera är helt statligt. Beredningens förslag 

saknar därför motsvarighet till b1!stämmelsen i 2 ~ 3 mom. UI .. Om det 

behöver närmare regleras i vad män kronofogdemyndighet fär eller bör 

päkalla biträde av annan kronofogdemyndighet eller själv vidta åtgärd 

utanför sitt distrikt. kan enligt beredningen regeringen utfärda föreskrifter 

med stöd av det generella bemy;1digandet att meddela tilliimpningsföre

skrifter som beredningen föreslår. 

Fiiredraga11de11. I den allmiinna motiveringen (avsnitt 5 .2) har jag fi:lre

slagit att överexekutorsinstitutionen avskaffas i samband med UB:s 

införande och att exekutionen i första instans anförtros kronofogdemyn

digheterna. En regel som klargör detta har sin plats bland balkens 

inledande bestämmelser. 

Den nuvarande ordningen att den exekutiva verksamheten åvilar utmät

ningsmannt:n. dvs. kronofogde. vilken enligt särskilda föreskrifter kan 

sii.tta annan i sitt ställe. bör överges. Som beredningen har föreslagit bör 

handläggningen av utsökningsmål på samma sätt som numera gäller pli de 

flesta andra omr::\den. bl.a. inom domstolsviisendet, åvila myndigheten 

som sil.dan. Behörigheten för olika slags tjänstemiin vid kronofogdt:

myndighet att handlägga olika typer av mål är en fräga som fär regleras i 

första hand genom föreskrifter som meddelas av regeringen. 

Beträffande den terminologiska frågan om sak som gäller verkställighet 

bör betecknas mal eller ärende vill jag framhä.lla att det knappast finns 

anledning att särskilt markera skillnaden mellan exekutiva frt1gor som 

handläggs av kronofogdemyndighet och riittegångsmal vid tingsrätt eller 

annan domstol. I utsökningsfrllgor finns olika parter med stridiga intres

sen. När fraga om verkställighet har överklagats. bör saken i över

instansen liksom f.n. benämnas mtil <besvärsmttl). Det synes vara en fördel 

om samma beteckning används när saken är anhiingig hos kronofogdemyn

digheten. Jag finner därför inte tillräckliga skäl att frånga den nuvarande 

och sedan lllng tid använda terminologin. I departementsförslaget används 
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alltså genomgående beteckningen mål. 
I enlighet härmed föreskrivs i första stycket av 3 § departements

förslaget att verkställighet åvilar kronofogdemyndighet. I andra stycket 
anges att mål om verkställighet hos kronofogdemyndigheten handläggs av 

kronofogde eller annan tjiinsteman. Benämningarna utsökningsmäl och 
förrättningsmannen anges härvid inom parentes. Däremot torde inte finnas 

anledning att, som en remissinstans har ifrågasatt. i lagtexten definiera 

termen förrättning. 

Vid remissbehandlingen har väckts fråga om inte kronofogde bör ha 

avlagt dom3red. De uppgifter som enligt departementsförslaget åvilar 

kronofogde skiljer sig emellertid inte principiellt sett frän dem som nu 
åvilar sådan tjänsteman. Jag anser därför inte att skäl föreligger att ställa 

upp krav på domared. 

Jag delar beredningens uppfattning att det inte behövs någon bestäm

melse i UB angående befogenhet för kronofogdemyndighet att handla 

utanför det egna kronofogdedistriktet. I den män kronofogdemyndighets 
rätt att vidta :'\tgärder utanför distriktet och samverkan i övrigt mellan 

kronofogdemyndigheter behöver regleras närmare kan föreskrifter därom 

meddelas av regeringen utan särskilt bemyndigande. 

4 och 5 §§ Paragraferna. som handlar om jäv mot förrättningsman, mot

svarar I kap. 4 § och 19 kap. 7 § beredningens förslag. 

Gällande riitt. Enligt 6 § UL gäller mot överexekutor och utmät

ningsman samma jäv som i RB stadgas i fråga om domare. Överexekutor 

eller utmätningsman skall dock inte anses jävig därför att han som domare 

eller befattningshavare vid domstol har fattat beslut som rör saken. Inte 

heller kan jäv mot utmätningsman grundas på att han hos annan myndighet 

än domstol har tagit befattning med saken eller har vittnat eller varit 
sakkunnig däri. Vidare kan jäv inte grundas på åtgärd som utmätnings
mannen har vidtagit på tjänstens vägnar eller på gärning som har förövats 

mot honom i eller för hans tjänst. 
Beträffande handläggningen av fråga om jäv föreskrivs att om anledning 

förekommer att kronofogde är jävig. det skall genast anmälas hos länssty

relsen. som kan förordna annan utmätningsman för målet. Förekommer 

anledning att den som har förordnats av kronofogde är jävig i mä.I som har 

anförtrotts honom. skall det omedelbart anmälas hos kronofogden. som i 

sä.dant fall kan utse annan för målet. Enligt nämnda paragraf i UL gäller 

vidare att utmätningsman oavsett jäv fä.r vidta åtgärd. som inte kan upp

skjutas utan fara. 

Vad som föreskrivs om jäv mot utmätnings man i 6 § UL gäller enligt 60 § 

I mom. uppbördslagen också den som förrättar utmätning för skatt eller 

allmän avgift som avses i sist nämnda lag. 

LaRberednin1-:en. Beredningen föreslår i I kap. 4 § som huvudregel att 

jäv som i 4 kap. RB föreskrivs i fråga om domare skall gälla även mot 
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förrättningsman i exekutivt ärende. De jävsbestämmelser till vilka 
förslaget hänvisar finns upptagna i 4 kap. 13 § RB. Eftersom det enligt 
beredningen inte ofta torde inträffa att den som skall handlägga ett utsök
ningsärende tidigare har tagit befattning med saken vid domstol eller annan 
myndighet, torde något undantag från regeln inte behövas för sådana fall 

(jfr 4 kap. 13 § 7 RB). Skulle det inträffa att förrättningsman är jävig därför 

att han tidigare har tagit befattning med saken vid annan myndighet, torde 

ärendet utan olägenhet kunna lämnas till annan befattningshavare. Något 

praktiskt behov av undantag för det fallet att förrättningsman har vittnat 

eller varit sakkunnig i saken torde enligt beredningen inte heller föreligga 

(jfr 4 kap. 13 § 8 RB). Däremot innehåller förslaget bestämmelse att förrätt
ningsman inte skall anses jävig därför all han på tjänstens vägnar <dvs. som 

exekutiv förrättningsman) har tagit befattning med saken eller därför att 

gärning har förövats mot honom i eller för hans tjänst. 

Något hinder mot att i allmänna mål tillämpa samma bestämmelser om 
jäv som i andra ärenden anser beredningen inte föreligga. Det förhållandet 

att förrättningsmannen är anställd i statens tjänst gör honom givetvis inte i 
och för sig jävig i ärende vari staten är part. Att han på tjänstens vägnar 

företräder staten i allmänna mål gör honom inte heller jävig enligt för
slaget. 

Om jäv framställs mot förrättningsman, skall enligt beredningens 

förslag (19 kap. 7 §) beslut i frågan meddelas genast. Motsvarande skall 

gälla om förrättningsman själv finner sig vara jävig. Vem som skall besluta 

bestäms av myndighetens arbetsordning. Enligt beredningen torde det i 
allmänhet inte vara behövligt att beslutet meddelas skriftligen. Så bör 
emellertid ske när jävet har anför1s av part i ärendet och beslutet har gått 
parten emot. I andra fall är det tillräckligt att ärendet överflyttas på annan 
befattningshavare. 

Beredningen framhåller vidare att verkan av jäv i princip är att veder
börande befattningshavare omedelbart bör lämna ärendet ifrån sig. Detta 

synes beredningen självklart och behöver inte särskilt utsägas i lagtexten. 
Liksom f.n. bör emellertid undantag medges i fråga om åtgärd som inte kan 

uppskjutas utan olägenhet. Föreskrift härom har meddelats i andra stycket 

av 19 kap. 7 §. 

Föredraganden. Enligt min mening bör bestämmelserna om jäv 

lämpligen tas upp i sin helhet i I kap. I departementsförslaget regleras 

jävsgrunderna i 4 §och handläggningen av jävsfrågor i 5 §. 

I fråga om det materiella innehållet i jävsreglerna har beredningen valt 

att hänvisa till RB:s föreskrifter om domarjäv. Skäl kan visserligen anföras 

för att låta förvaltningslagens bestämmelser om jäv bli tillämpliga i utsök
ningsmål. Jag anser det dock inte påkallat att frångå den ståndpunkt 
beträffande förvaltningslagens giltighet i utsökningsmål som intogs vid 

1971 års förvaltningsrättsreform. Att göra undantag från denna princip 
enbart beträffande jäv synes mig inte tillräckligt motiverat. Jag ansluter 
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mig därför till beredningens förslag att jäv mot förrättningsman liksom 

hittills skall regleras med utgångspunkt i RB:s föreskrifter om domarjäv. 4 

§ har utformats i enlighet härmed. 

Enligt 4 kap. 13 § RB är domare jävig att handlägga mål bl.a. om han som 

domare eller befattningshavare i annan domstol har fattat beslut som rör 

saken eller om han har tagit befattning med saken hos annan myndighet än 

domstol <p. 7). De undantag härifrån som f.n. görs i 6 § UL har sin grund 

bl.a. i att uppgifterna som överexckutor och utmätningsman tidigare i vissa 

fall ombesörjdes av domare. Med nuvarande organisation behöver man 

däremot inte räkna med att den som är domare samtidigt skall handlägga 

utsökningsmål hos kronofogdemyndighet. Det kan däremot förekomma att 

någon som har handlagt mål vid domstol. t.ex. som tingsnotarie, senare 

får i egenskap av tjänsteman vid kronofogdemyndighet att verkställa 

exekutionstitel som han har beslutat i sådant mål. Det förhållandet att 

kronofogde eller annan förrättningsman tidigare har tagit befattning med 

saken vid domstol eller annan myndighet utgör visserligen inte i och för 

sig skäl till att han skall vara jävig att handlägga verkställighetsmål som 

rör samma sak, eftersom kronofogdemyndigheten inte har att pröva dom

stolens eller förvaltningsmyndighetens beslut. Det torde dock inte vara 

nödvändigt att uppställa undantag för sådana fall. Jag godtar sålunda 

beredningens mening i frågan. 

Som undantag från RB:s jävsregler föreskrivs i 6 ~ UL f.n. att utmät

ningsman inte är jävig på grund av åtgärd som han har vidtagit på tjänstens 

vägnar. Denna bestämmelse synes närmast åsyfta det tidigare före

kommande förhållandet att utmätningsmannen samtidigt var åklagare och i 

sådan egenskap förde talan vid domstol mot den som var part i utsök

ningsmål (jfr 4 kap. 13 § 6 RB). Detta kan inte längre förekomma. I 

departementsförslaget anges i stället, i saklig· överensstämmelse med 

beredningens förslag, att förrättningsman inte skall anses jävig därför att 

han tidigare har tagit befattning med saken i tjänsten. Härav följer bl.a. att 

förrättningsman som har försökt driva in fordran i allmänt mål är oför

hindrad att senare t.ex. förrätta utmätning för fordringen. Bestämmelsen 

täcker även t.ex. det fallet att kronofogde har fört statens talan vid domstol 

beträffande fråga som i allmänt mål har hänskjutits dit (jfr 4 kap. 13 § 6 och 

8 RBJ. 

Departementsförslaget innehåller vidare i enlighet med beredningens 

förslag undantag från RB:s jävsbestämmelser för det fallet att gärning har 

förövats mot förrättningsman i eller för hans tjänst. Jag delar bered

ningens mening att något behov av undantag däremot inte finns för det fall 

att förrättningsman har vittnat eller varit sakkunnig i saken. 

Handläggningen av jävsfråga bör lämpligen regleras med utgångspunkt 

från RB:s bestämmelser i ämnet men med den förenkling som betingas av 

att det här rör sig om en förvaltningsmyndighet och den modernisering av 

språkbruket som stämmer med annan nyare reglering i ämnet (jfr bl.a. 5 § 
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förvaltningslagen ). S:ilunda bör i 5 ~ till en början föreskrivas att förrätt

nings man, som kiinner till omständighet som kan antas utgöra jäv mot 

honom. skall ge det till känna självmant. I fråga om uppkommen jävsfråga 

bör vidare föreskrivas att. om annan inte har trätt i förrättnings mannens 

ställe. kronofogdemyndigheten snarast skall meddela beslut i frågan. 
Någon viss tid inom vilken part ·eller annan sakägare har att göra jävsin

vändning torde inte behöva stipuleras. I enlighet med vad beredningen har 

föreslagit bör slutligen ges en regel om att förrättningsman utan hinder av 

jäv fä.r vidta fltgärd som inte kan skjutas upp utan olägenhet. Häri inne

fattas även beslut om mfllets avgörande. 

Som beredningen har framhållil behöver beslut ijävsfräga inte meddelas 

skriftligen. Muntligt beslut hör emellertid antecknas i protokoll eller annan 

handling i mftlet. 

Vissa föreskrifter om mål och parter m.m. 

6 § I paragrafen, som saknar motsvarighet i beredningens förslag, anges 

de båda huvudtyperna av utsökningsmål. 

Gällande riill. UL är direkt tillämplig i huvudsak endast på det civil

rättsliga området. Enligt 22 § I mom. Up skall emellertid UL:s regler om 

verkställighet tillämpas även i fråga om verkställighet av dom, varigenom 

har dömts till böter eller vite eller till sådan med brott förenad "påföljd" 

som innefattar hetalningsskyldighet. Enligt 60 § uppbördslagen skall 

vidare. med vissa undantag, UL:s bestämmelser om utmätning och vad 

som har samband därmed lända till efterrättelse även vid utmätning för 

skatt och allmän avgift som avses i uppbördslagen. På grund av hän
visning i andra författningar till uppbön.lslagens bestämmelser om in

drivning är U L tillämplig också beträffande vissa andra skatter och 

allmänna avgifter (set.ex. 48 §lagen 1968:430 om mervärdeskatt). 

I kronofogdemyndigheternas verksamhet görs skillnad mellan "all

männa mål'' och "enskilda mål''. Enligt I *första stycket USK avses med 

allmänt mål mftl om uttagande av skatter. böter eller andra på indrivning 

beroende medel. Annat mål kallas enskilt mål. Denna distinktion mellan 

allmänna och enskilda mål har dock inte ansetts lämplig i alla samman

hang, se t.ex. I ~ andra stycket lagen ( 1972: 180) om avnmdning av vissa 

fordringar till helt krontal. m.m. 

Föredraganden. Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.3) bör UB vara direkt tillämplig inte endast beträffande verkstäl

lighet av enskildas anspråk utan även i fråga om indrivning av skatter. 

böter o.d. Mål angående uttagande av skatter, böter o.d. kräver emellertid 

i vissa hänseenden en särskild behandling i UB. Det synes lämpligt att i UB 

använda beteckningarna "enskilt mål" resp. "allmänt mål". I förevarande 

paragraf förklaras den närmare innebörden av dessa termer. 
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Utmärkande för allmänt mål är främst att indrivningen avser fordran av 

offentligrättslig natur som tillkommer staten eller i vissa fall kommun samt 

att staten resp. kommunen som borgenär företräds av kronofogdemyn

digheten. Det finns alltså inte någon egentlig sökande i sådant mål (jfr 7 §). 

Av det förhållandet att ett mål utgör allmänt mål följer bl.a. att vissa 

bestämmelser i UB inte kan eller inte bör tillämpas. De bestämmelser som 

inte skall tillämpas i sådana mål avser bl.a. ansökan om verkställighet, 

redovisning och kostnader. 

Som framgår av redogörelsen för gällande rätt avses med allmänt mål i 

USK mål om uttagande av skatter. böter eller andra på indrivning 

beroende medel. Denna bestämning har föranlett oklarhet i vissa fall. I 

lagen om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m., finns en 

annan beskrivning av begreppet allmänt mål. Enligt I § andra stycket 

avses i den lagen med allmänt mål mål hos kronofogdemyndighet om 

uttagande av skatt elh:r tull, staten tillkommande avgift eller liknande 

medel som får tas ut genom utmätning utan föregående dom, böter eller 

annat ~om drivs in i samma ordning som böter, avgift till stats verket enligt 

vattenlagen ( 1918:523) eller belopp som har erlagts av allmänna medel och 

enligt domstols beslut skall återbetalas till statsverket. 

Den lydelse som har valts i fråga om undantag för tillämpningen i 

allmänna mål av bestämmelser om tidsfrist för utmätning och för exekutiv 

försäljning av utmätt egendom bör också uppmärksammas. I punkt 13 

övergångsbestämmelserna till lagen (1971:495) om ändring i UL anges att 

bestämmelserna i 88 c § UL inte är tillämpliga i fråga om uttagande av 

böter. viten eller annan med brott förenad påföljd som innefattar betal

ningsskyldighet och inte heller vid indrivning av vad som i mål eller ärende 

vid domstol eller eljest i samband med rättegång har utgått av allmänna 

medel och som enligt domstolens beslut skall återgäldas eller av sådan 

kostnad för allmän rättshjälp som part eller annan enligt 31 § rättshjälps

lagen ( 1972:429) har ålagts att ersätta stats verket eller av vad som skall 

återbetalas enligt beslut som avses i 7 § lagen ( 1973: 137) om ekonomiskt 

bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. Liknande bestämmelser 

finns i övergångsbestämmelserna till SfL, LfL och FfL. Det kan i samman

hanget anmärkas att föreskrifter om sådana tidsfrister iute heller gäller vid 

indrivning av skatter och allmänna avgifter (se bl.a. 60 § 3 mom. 

uppbördslagen ). 

Jag vill erinra om att RSV som ett led i arbetet på införande av auto

matisk databehandling inom exekutionsväsendet har genom skrivelse den 

26 februari 1976 till kommundepartementet överlämnat en rapport med 

författningsförslag. Bl.a. föreslås ändrad lydelse av I § USK om inne

börden av begreppet allmänt mål. Något definitivt beslut om en allmän 

övergång till automatisk databehandling har dock inte fattats. Den före

slagna beskrivningen av vad som avses med allmänt ml\.I kan därför inte 

beaktas f.n. 

13 RiksdaRen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del I 

I kap. 6 § 193 



Prop. 1980/81: 8 

Allmänna mål enligt UB bör i huvudsak omfatta samma fordringar som 

f.n. drivs in i allmänna mål. Den beskrivning av allmänt mal som används i 

USK ger emellertid alltför ringa ledning för att kunna tas upp i UB. Jag 

förordar i stället. i viss anslutning till beskrivningen i lagen om avrundning 

av vissa fordringar till helt krontal. rn.m .. en lydelse som innebär all de 

viktigaste medelsslagen räknas upp och att det i övrigt fär ankomma på 

regeringen att inom den ram som förslaget anger närmare föreskriva vilka 

medel som skall omfattas. I ·~nlighet härmed anges i 6 ~ dcpartcments

förslaget till en början att utsökningsm:il handläggs som enskilt mål eller 

allmänt mål. I paragrafens andra stycke anges att med allmänt mål avses 

mål om uttagande av höter, vite eller sådan särskild rättsverkan av brott 

som innefattar betalningsskyldighet eller av skatt. tull eller staten till

kommande avgift som fär utsökas utan föregående dom eller. enligt vad 

regeringen närmare föreskriver, av andra liknande medel som tillkommer 

staten eller kommun. I en andra mening i andra stycket tilliiggs att annat 

mål är enskilt mål. 

Med uttrycket "andra liknande medel" ;in de som särskilt anges avses 

att medlen skall vara av offentligrättslig natur. Jag vill framhålla art det 

endast är staten och i "issa fall kommun som är borgenär i allmänt mål. 

Staten är att anse som borgenär även beträffande t.cx. kommunalskatt. 

Detsamma gäller t.ex. det fall att uppburet bötesbelopp skall tillfalla 

annan än staten. Jag vill vidare påpeka att staten (och kommun) kan vara 

borgenär i ett utsökningsmål utan att målet utgör allmänt mål i den mening 

som avses i U A. nämligen om fordringen är av annan beskaffenhet lin som 

avses i andra stycket. Beskrivningen av vad som avses med allmänt mrll 

innefattar inte endast fall di\ utrniitning eller införsel skall ske utan även 

fall dä beslut om kvarstad t.ex. för böter skall verkställas. Uppdelningen 

av mäl i allmänna och enskilda avser endast handläggningen hos krono

fogdemyndigheten. Den har däremot inte någon betydelse för handlägg

ningen i hovrätten eller högsta domstolen av överklagat utsökningsmål. 

7 § Denna paragraf anger beteckningar pa parter och vissa andra sakäga

re. Paragrafen motsvarar 2 kap . . 2. 3 och 5 ** i beredningens förslag. 

Giillande riilf. Den som anhängiggör ett utsiikningsmäl kallas i UI. som 

regel borgenären eller. när fråga är om annat lin hetalningsskyldighet. 

sökanden. l vissa fall anviinds andra beteckningar. t.cx. "den vinnande·· 

(39-42 **'eller "'den som talar; anhiingiggjort"' ( 195 *). I SIL Lf1_ och 

FfL benämns den som har begärt utmiitning sökanden och i vissa fall 

utmätningssökanden. Part som beg;ir införsel kallas i införsellagen 

sökanden. 

Sökandens motpart i första instan~ kallas i U L vanligen giildenären. 

ibland liven när fr;\ga är om annat lin betainingsskyldighet. Aven vissa 

andra beniimningar använd~. t.cx. "den tappande" 139 och 198 **)eller 

'"sökandens vederpart'" 150 h Den person mot vilken exekution i skepp. 
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luftfartyg eller fast egendom riktas kallas i SfL. LfL och FfL i regel ägaren. 

I införsellagen begagnas termen gäldenären som beteckning på sökandens 

motpart. 

Den som inte iir part i utsökningsmål betecknas i UL. när inte undan

tagsvis någon preciserad term nyttjas. bl.a. som "annan" (än gäldenären. 

t.ex. 68 och 69 **)· "nagon" (t.ex. T2 och 92 **)eller ''tredje man·· (180 

*). Vid utmiitning av fordran som utmätningsgäldenären har kallas den 

som står i skuld till honom "den förpliktade" (56 * 2 mom. tredje 

meningen) eller "den från vilken fordringen skall utgå" (73 ~ I mom. 

tredje meningen. 75 * 2 mom. och 88 b § I mom. första meningen). 

l.aghered11i11ge11. I beredningens förslag används termen sökanden som 

generell beteckning för den som hos kronofogdemyndigheten har begärt 

verkställighet (eller handräckning). När missförstånd skulle kunna 

uppkomma och fräga är om utmätning. används benämningen utmätnings

sökanden. Termen borgenären begagnas inte som beteckning p?i den som 

söker utmätning. Skiilet är. framhäller beredningen. att även annan än 

sökanden kan ha ställning av borgenär i utmätningsärendet. t.ex. den som 

har fordran vilken iir förenad med panträtt i den utmätta egendomen. I 

enlighet härmed anges i 2 kap. 2 ~ i beredningens förslag att den som begär 

verkställighet (eller handräckning) hos kronofogdemyndigheten kallas 

sökande. 

Sökandens motpart hos kronofogdemyndigheten kallas i beredningens 

förslag svarande eller. i ärende som rör fordran mot honom. i allmänhet 

gäldenär. En bestämmelse härom har tagits upp i första stycket av 2 kap. 3 

*· Beredningen påpekar att bestämmelsen inte utesluter att annan beteck

ning används. när det är lämpligare med hänsyn till sammanhanget. I 

11 -13 kap. beredningsförslaget benämns svaranden i regel ägaren. Det 

hiinger samman med att ägaren till egendom som avses där inte alltid 

samtidigt är gäldenär i vanlig mening. 

Beredningen framhäller vidare att exekution för fordran ibland riktar sig 

mot visst objekt !lös pant. fartyg. luftfartyg. intecknade reservdelar till 

luftfartyg. fastighet m.m.) som svarar för fordringen utan att ägaren eller 

över huvuJ nagon är personligen betalningsskyldig. I andra stycket av 2 

kap. 3 * föreskrivs med tanke pa sådana fall att när viss egendom svarar för 

fordran vad som sägs om gäldenär skall i tillämpliga delar gälla ägaren iiven 

om han inte är personligen betalningsskyldig. Beträffande skepp. luftfartyg 

m.m. och fast egendom har dock. såsom redan har nämnts. ansetts 

lämpligt att i 11 -13 kap. direkt använda beteckningen ägaren i stället för 

gäldenären. Reuan av det sagda framgår. anför beredningen. att exekution 

för en och samma fordran kan rikta sig mot två svarande. nämligen om 

sökanden vänder sig dels mot den personligen betalningsskyldige dels mot 

ägaren av visst objekt som svarar för fordringen. 
Annan än part kallas enligt 2 kap. 5 * beredningens förslag tredje man. I 

ärende om utmiitning eller annat som rör hetalningsskyldighet för 
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svaranden (gäldenären) kan exekutiv åtgärd komma att gälla fordran som 

svaranden har mot tredje man. Sådan tredje man kallas i förslaget 

sekundogäldenär. Uttrycket sekundogäldenär är inte det enda preciserade 

uttryck som i förslaget används för att identifiera tredje man. Andra 

uttryck kräver emellertid enligt beredningen inte någon förklaring. Bered

ningen påpekar också att termen tredje man i förekommande fall åsyftar 
även den som utan att vara sakägare hörs i ärendet. 

Föredraganden. Under rubriken till I kap. har jag framhållit att det 

enligt min mening är angeläget att begränsa antalet bestämmelser om inne

börden av olika termer som används i U B. Som närmare har behandlats där 
har en del sådana bestämmelser som har föreslagits av beredningen ute

lämnats i departementsförslaget. Det kan ifrågasättas om det är behövligt 

att förklara innebörden av benämningar på parter och andra sakägare. När 

sådana beteckningar används i balken, torde det som regel utan vidare stå 
klart vem som avses. I fråga om termen sökande uppstår emellertid en 

svårighet när det gäller allmänna mål, t:ftersom det inte finns någon 

egentlig sökande i sådana mål. Det är i och för sig möjligt att på flera håll i 

balken använda andra beteckningar som även omfattar staten resp. 

kommun som borgenär i allmänna mål, t.ex. termerna utmätningsborge

nären och införselborgenären. I UB finns emellertid också åtskilliga för all 

verkställighet gemensamma besl.ämmelser. som nämner den för vars 

räkning verkställighet sker. För sådana fall synes knappast finnas någon 

lämpligare term än sökanden. Denna beteckning kräver dock en särskild 
förklaring beträffande allmänna mål. Med hänsyn bl.a. härtill och till att 

termen gäldenären också bör ges en förklaring för det fall att sökandens 
motpart inte är personligen betalningsskyldig har jag stannat för att ta upp 

bestämmelser om innebörden av de termer som i allmänhet används i U B 
för att beteckna parter och andra sakägare. Bestämmelserna. som i bered

ningens förslag upptar tre paragrafer. har i departemcntsförslaget förts 

samman till en paragraf. 
Mot de benämningar som beredningen använder för att beteckna olika 

sakägare och som förklaras närmare i de nu aktuella bestämmt:lserna har 

jag inte någon erinran. Även i departementsförslaget används alltså 

beteckningarna sökande. svarande. gäldenär. tredje man och sekundo

gäldenär. Jag anser inte att anledning föreligger att, som en remissinstans 

har förordat. i UB definiera termen sakägare. För tydlighets skull vill jag 

tillägga att termen part i balken används för att beteckna endast sökanden 
och hans motpart (dvs. svaranden eller gäldenären). Tredje man som är 

sakägare anses således inte som part hos kronofogdemyndigheten i 

balkens mening. 

I allmänna mål finns inte någon egentlig sökande i samma mening som i 

enskilda mål. Som framgår av vad som har anförts i den allmänna motive

ringen (avsnitt 5.3) saknas emellertid anledning till att bestämmelser som 

rör "sökanden" inte skulle i princip gälla även i allmänna mi\1. Med 
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sökanJt: skall i sf\Jana mfll givetvis förstas staten resp. kommun i 

egenskap av borgen~ir. En annan fråga är vem som skall företräda staten 

eller kommun vid tillämpning av bestämmelser som nu avses. Den ordning 

som f. n. tillämpas i detta hänseende är oenhetlig och sammanhänger med 

om det allmiinna målet anhiingiggörs hos kronofogdemyndigheten via 

länsstyrelsen eller via annan myndighet. Som regel bör kronofogdemyn

digheten. som i övrigt representerar Jet allmänna vid indrivning av skatter. 

böter m.m .. företräda staten eller kommun även vid tillämpning av 

bestämmelser som anger "sökanden". I nagra säJana fall skall emellertid 

enligt mitt förslag borgenären i stället repres6iteras av RSY. 

Att bestämmelser om sökanden i princip är tillämpliga även i allmänna 

mål torde framgt1 av balkens tilliimpningsomräde (I kap. I§. se iiven 6 §) 

samt av att undantag inte har gjorts för dessa bestämmelser. För att 

eventuella missförstt111d skall undanröjas har i första stycket av 7 § i 

departementsforslaget som en andra mening tagits in en föreskrift om att 

staten eller kommun anses som sökande i allmänt mi\I. Vissa bestäm

melser SL'lll giillcr sökanden skall emellertid enligt uttryckliga undantag 

inte giilla i allmiinna mtil. Frtlgan vem som företräder staten i allmiinna mt1l 

regleras i 2 kap .. >O ~ i departementsfiirslaget. 

Tillämpning av bestämmelser som rör fart)·g. luftfartyg och fast egendom 

8 § Paragrafen reglerar balkens tillämpning pä utländska skepp och luft

fartyg m. m. Den motsvarar 2 kap. 7 § i beredningens förslag. 

Giilland<' l"lill. Enligt I § tredje stycket SfL är bestämmelserna i Sfl. 

tilHimpliga iivcn pä egendom som utom riket är införd i register som 

motsvarar skepps- eller skeppshyggnadsregistret. om inte annat följer av 

vaJ som iir siirskilt före~krivet. I I *andra stycket Ltl, anges att i frtiga om 

vissa friimmande l11ftfartyg ..:ller intecknade reservdelar till sådana luft

fartyg tilliimpasjiimte LJL lagen t 19.~.'i:n9) i anledning av Sveriges tillträde 

till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av riitt till luft

fartyg. Best;immel-;cr i U L om skcpr och luftfartyg torde vara direkt 

tilliimpliga iiven pf1 utliindska ~kepp och luftfartyg. om inte annat iir före

skrivet eller eljest fiiljer av hestiimmelserna. 

Laghcredning<'ll. Beredningen framhäller all skepp. luftfartyg och 

intecknade reservdelar till luft fartyg kan hli föremi\I för exekutiva åtgärder 

i Sverige. iiven 11111 egend1nnen iir registrerad utomlands. Det är önskvärt 

att diirvid. sä li1ngt s11111 möjligt. far tillämpas samma bestämmelser som 

giiller för hiir i riket registrerad egendom. I 2 kap. 7 *första stycket bered

ningens förslag siigs diirför att förslagets bestämmelser om registrerat 

skerp. registrerat luftfartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg är 

till~impliga iiven pi\ dylik egendom s11m är infon.I i register utom riket som 

motsvarar skepps- eller luftfartygsregistret eller är intecknad utom riket. 

om inte annat följer av siirskilda föreskrifter. Beredningen pflpekar att det 
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inte är givet att avvikelse alltid är uttryckligen föreskriven. Den kan följa 

av en mera allmiint hållen regel. 

Enligt 5 kap. 28 ~ andra stycket beredningsförslaget skall utmätning av 

här i riket registrerat skepp eller luftfartyg eller av intecknade reservdelar 

till sädant luftfartyg inte medföra förmånsrätt förrän ärende angående 

anteckning om utmätningen tas upp på inskrivningsdag. I samma stycke 

föreskrivs vidare hl.a. att om här i riket registrerat skepp eller luftfartyg 

som har utmätts här blir utmiitt i rrämmande stat innan det har omhänder

tagits av kronofogdemyndigheten. den riitt som har vunnits genom den 

förra utmätningen skall gälla som panträtt. Dessa bestämmelser hör enligt 

beredningen inte bli tillämpliga p[i skepp eller luftfartyg som är registrerat i 

annan stat eller på reservdelar som är intecknade i annan stat. Inte heller 

bör bestiimmelsen i 7 kap. 5 *·vilken medger s.k. distansutmätning av här i 

riket registrerat skepp eller luftfartyg. fä gälla skepp eller luftfartyg som är 

registrerat utom riket. I andra stycket av 2 kap. 7 § i beredningens förslag 

undantas nämnda hestämmelser från huvudregeln i första stycket. I följd 

härav blir. framhålh:r beredningen. inte heller 17 kap. 6 § andra stycket 

eller 10 *andra stycket i vad de hänvisar till 7 kap. 5 § tilliimpliga på sådan 

utom riket registrerad eller intecknad egendom som här är i fråga. 

Sådana särskilda föreskrifter som enligt första stycket kan föranleda 

undantag frän huvudregeln finns enligt beredningen såvitt angår skepp i 24. 

259. 260 och n8--280 §§ sjölagen och beträffande luftfartyg i lagen i 

anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internatio

nellt erkännande av rätt till luftfanyg. Beredningen påpekar att medan nyss 

nämnda bestämmelser i sjölagen i princip är tillämpliga på alla utländska 
skepp. 1955 års lag gäller endast luflfartyg som har registrerats i stat som 

har tillträtt 1948 års s. k. Genevekonvention. 

Beredningen erinrar om att verkställighet som riktar sig mot utländskt 
skepp eller luftfartyg kan hindras av immunitetsregler. Här som eljest skall 

respekteras den immunitetsrätt som främmande makt åtnjuter enligt 

allmänna regler. Lagen ( 1938:470) med vissa bestämmelser om främmande 

statsfartyg m.m. innehåller förbud mot utmätning av bl.a. krigsfartyg. 

Fifredraga11dt>11. De av beredningen föreslagna bestämmelserna om 

utländska skepp och luftfartyg m.m. har i sak oförändrade tagits upp i 

departementsförslaget. Med an(,edning av vad som har påpekats vid 

remissbehandlingen har första stycket i paragrafen jämkats så att lydelsen 

närmare ansluter till 1 ~tredje stycket Stl... Denna lydelse torde passa även 

för luftfartyg. Andra stycket har förenklats redaktionellt. 

För tillämpligheten av första stycket krävs inte att fråga är om egendom 

som uppfyller de svenska kraven för registrering. Vikten ligger främst på 

registreringen och avsikten med denna. särskilt om inteckning kan 

meddelas i egendomen. 

9 § Paragrafen. som motsvarar 2 kap. 8 §i beredningens förslag, innehål-
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ler bestämmelser om fa11ygsbyggen. 

Gii//1111d<' riitt. I 62 * 4 mom. U L föreskrivs att med fartyg li"sliills i U L 

fartyg under byggnad. Enligt I ~ andra stycket SfL skall med registrerat 

skepp i Stl.. likstiillas skeppsbygge som är infört i skeppsbyggnadsrcgist

ret. 

Laghl'red11i11ge11. Som första mening i 2 kap. 8 * beredningens förslag 

anges att med skepp likställs skeppsbygge. Beredningen framh<1ller all 

svensk ri·itt tidigare har saknat ett fullt utvecklat inteckningssy~tem för 

skeppsbyggen. Enligt sjölagen i dess nya lydelse skall emellertid skcpps

bygge kunna utnyttjas som underlag för kreditslikerhct p{1 samma siitt som 

färdigt skepp. Kreditförhållandena skall diirigcnom kunna ordnas ratio

nellt i ell tidigt skede av bygget. En följd av Je nya reglerna iir att skerps

byggen iiven i exekutivt hiinseendc skall behandlas som skepp. 

Beredningen framhftller vidare att enligt 2 ~ sjölagen ell för riket 

gemensamt skeppsregister skall föras över svenska skerp. För skepp som 

är under byggnad i Sverige skall enligt samma paragraf föras ett siirskilt 

skeppsbyggnadsregister. I andra meningen av 2 kap. 8 * beredningens 

förslag föreskrivs att vad som siigs om skeppsregistret skall betriiffande 

skeppsbygge i stiillet avse skeppsbyggnadsregistret. 

Fiirl'draga11de11. Bestii111111elser som möjliggör registrering av skepps

bygge och inteckning däri finns numera i sjölagen. I departementsförslaget 

har bestiimmelsen om likstiillighel i U B mellan skepp och skeppsbygge 

vidgats till att giilla iiven annat fartyg iin skepp. dvs. bät. nch sådant fartyg 

under byggnad. Anledningen härtill är att förslaget innehtlller vissa sär

böliimmelser beträffande fartyg vilka har samband med sjölagens regler 

om sjiipantriitt (4 kap. 6 * andra stycket och 8 kap. 10 *) samt att sjö

panträtt kan gälla även i båtbygge sedan bygget har sjösatts (250 ~ sjö

lagen). I paragrafen anges därför att med fartyg jämställs fartyg under 

byggnad samt att i frtlga om skeppshyggc vad SllfTI siigs om skeppsrcgistret 

härvid i stället skall avse skeppshyggnadsregistret. Bestiimmelsen innebiir 

alt skeppsbygge likstiills med skepp. medan båtbygge likstiills med b[1t. 

10 § Paragrafen. som motsvarar 2 kap. 9 ~ i beredningens förslag. inne

håller föreskrift om andel i och villkorlig rätt till registrerat skepp m. m. 

Gii/land<' riitt. UL innehåller vissa uttryckliga bestii111melser om andel i 

registrerat skepp och villkorlig äganderätt till sådant skepp eller till andel 

däri (89 ~ 2 mom .. 201 ~ 4 mom. och 213 a \i 2 morn.). Aven andel i luft

fartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg och villkorlig iiganderiilt 

till sådan egendom eller till andel däri har uppmärksammats i visst fall (89 ~ 

2 mom. ). 

Laghered11i11ge11. Beredningen har i sitt förslag tagit upp en generell 

föreskrift 0111 att bestii111111elser om registrerat skepp. registrerat luftfartyg 

och intecknade reservdelar till luftfartyg i tillii111pliga delar giiller iiven 

andel i och villkorlig riitt till sadan egendom. 0111 inte annat föreskrivs. 
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Med villkorlig rätt åsyftas villkorlig :iganderiitt. Villkorlig rätt till andel i 

skepp, luftfartyg och reservdelar till luftfartyg omfattas enligt beredningen 

också av bestämmelsen. 

Beredningen påpekar att bestämmelsen gör det överflödigt att på olika 

ställen i U B särskilt ange att .:mdel i visst objekt eller villkorlig rätt 

omfattas. I åtskilliga fall kan förslagets hestlimmcJser om skepp. luftfartyg 

och reservdelar inte tillämpas annat iin på objektet som sådant. När tvekan 

möjligen kan uppstå. har undanrng gjorts (se 11 kap. 1 *andra stycket och 

12 kap. I ~tredje stycket beredningens förslag). 

FiiredraRcmden. Bestämmelsen i förevarande paragraf överensstämmer 

med beredningens förslag. Jag har inte. som eri remissinstans har förordat. 

funnit anledning att i U B införa termerna skeppsegendom och luftfartygs

egendom. Dessa termer torde knappast fylla nagon funktion i 1,JB vid sidan 

av de hestämmelser som meddel<'ts i förevarande avsnitt av 1 kap. Om dt:t 

skulle visa sig alt sådana sammanfattande beteckningar behövs vid med

delande av verkställighetsförcskrifter eller anvisningar. föreligger natur

ligtvis inte något hinder att använda dem där. 

11 § I paragrafen anges innebörden av begreppet fast egendom. Den 

motsvarar 2 kap. IO § i beredningens förslag. 

Giillande riitt. Termen fast egendom torde i olika sammanhang 

användas i växlande betydelse. I 1 kap. I * J B sägs att fast egendom är jord 

och att denna är indelad i fastigheter. Ibland anviinds termen fast 

egendom. när man syftar på fastighet eller äganderätt till fastighet. Enligt 

13 kap. 26 * JB har bl.a. UL:s och FtLs bestämmelser angaendc fast 

egendom och rättighet däri motsvarande tillämpning i frä.ga om tomtriitt. 

Lagberedningen. Beredningen har ansett det önskvärt att i U 8 införs en 

bestiimmelse som upplyser om vad som diir !i.syftas med fast egendom. I 

första stycket av 2 kap. 10 § beredningens förslag anges att därmed avses 

fastighet. visst område av fastighet. samfälld mark samt andel i och vill

korlig rätt till sådan egendom. Med villkorlig riitt åsyftas villkorlig ägande

rätt. Att även villkorlig rätt till andel i fastighet omfattas av bestämmelsen 

torde enligt beredningen vara uppenbart. 

I andra stycket av paragrafen har tagits upp en erinran om att vad som 

sägs om fast egendom i tillämpliga delar gäller även tomträtt. Inte endast 

hel tomträtt utan även andel i tomtriitt - och villkorlig rätt till tomträtt eller 

till andel däri - skall föija reglerna för fast egendom. 

Beredningen påpekar att vattenfallsrätt inte kan upplåtas numera men 

finns kvar på grund av äldre upplåtelser. Med hänsyn härtill bör i över

gångsbestämmelser föreskrivas all vad som s:igs 11m tomträtt skall gälla 

även vattenfallsrätt som har uppl<ltits enligt äldre lag (jfr 12 § J P). 

Föredraganden. Jag vill först framhålla att enligt J B begreppet fast 

egendom avser något mera än fastighet. Detta anges också uttryckligen i 

förarbetena till 1 ~ lagen ( 1966:4)3 l om vad som är fast egendom. som 
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numera har ersatts av I kap. I * JB (SOU 1960:25 s. 47 och prop. 1966:24 

s. 58 ). Även i U L och F11, har bestämmelser om fast egendom en vidare 

innebörd. 

I förslaget till U 8 används begreppet fast egendom på motsvarande sätt i 

en betydelse som innefattar mera än fastighet. nämligen visst område av 

fastighet och mark som är samfälld för flera fastigheter samt andel i fastig

het. område eller samfälld mark (jfr 4 kap. 7-9 §§ JB). Även villkorlig 

äganderätt till egendom som nu har nämnts omfattas. Det är visserligen 

riktigt. som har påpekats under remissbehandlingen, att särskilda bestäm

melser meddelas i UB om nu nämnda slag av fast egendom, men det gäller 

endast i vissa avseenden. främst i fråga om exekutiv försäljning. I övrigt 

bör bestämmelser i UB angående fast egendom i princip gälla även del av 

fastighet m.m .. i den mån bestämmelserna inte uttryckligen är begränsde 

till att avse fastighet. Som exempel kan nämnas bestämmelserna om 

förmånsriitt ptt grund av utmätning av fast egendom (4 kap. 30 §).Om I.ex. 

efter utmätning av förvärvares villkorliga äganderätt till fastighet villkoret 

uppfylls och utmätningen övergår till att avse själva fastigheten. är det med 

hänsyn till konkurrerande inteckningar som kan ha tillkommit under 

mellantiden viktigt att utmiitningen redan från början medför förmånsrätt 

såsom för utmätning av fast egendom. 

Det kan emellertid ifrågasättas om det är nödvändigt att meddela en 

uttrycklig bestämmelse- i saken. För att eventuella missförstånd skall 

undanröjas och med hänsyn till att liknande bestämmelser har tagits upp 

beträffande skepp m.m. i de föregående paragraferna har jag dock ansett 

lämpligt att en föreskrift meddelas i saken. Den överensstämmer med 

beredningens förslag. 

Som andra stycke i förevarande paragraf föreslås. likaledes i överens

stämmelse med beredningens förslag, att vad som i balken sägs om fast 
egendom i tillämpliga delar gäller även tomträtt. Detta följer visserligen 

även av 13 kap. 26 § J 8, men efter införande av en ny U 8 synes det mindre 

lämpligt att man skall behöva gå till annan lag för att finna regleringen av 
denna fråga. Balkens tillämpning på vattenfallsrätt torde fä regleras i 

promulgationslagen till U 8. 

12 § Paragrafen, som motsvarar 2 kap. 12 §andra stycket beredningens 

förslag, innehåller föreskrift angående bevis om vilandeförklaring av 

ansökan om inteckning i fast egendom, s.k. vilandebevis. 

Gällande riitt. Enligt 2 § tredje stycket FfL gäller de bestämmelser som i 

FfL meddelas om pantbrev i tillämpliga delar även vilandebevis. 

Lagberedningen. Beredningen framhåller att bevis att ansökan om in

teckning i fast egendom har förklarats vilande i viss utsträckning används 

som pant. Vad som i förslaget sägs om pantbrev i fast egendom bör i 

tillämpliga delar gälla även sådant vilandebevis. En bestämmelse härom 

har tagits upp i andra stycket av 2 kap. 12 §. Den kan få betydelse bl.a. vid 
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tilliimpning av 5 kap. 3 01.:h 21 *~i. 7 kap. 2 *· 10 kap. 14-16 *~samt ett 

flertal hest:immelser i 13 kap .. allt berednings förslaget. 

Ansök<tn om inteckning i skepp kan. anför beredningen vidare. enligt 

sjölagen inte förklaras vilande. Däremot skall inteckning i luftfartyg 

förklaras vilande i visst fall. nlimligcn när talan har väckts om klander av 

den uppgivne iigarcns fi:tng eller om återgång därav ( lO §lagen 1955:227 om 

inskrivning av riilt till luftt'artygl. Skuldebrev som har försetts med bevis 

om vilandef'iirklaring torde kunna belånas och pä annat siitt bli föremäl för 

omsättning. Angt1ende vilandefi.irklaringen utfärdas emellertid inte någon 

siir~kild handling som motsvarar vilandebevis i fast egendom. Beredningen 

föreslär diirför inte beträffande luftfartyg nttgon motsvarighet till före

skriften i andra stycket i 2 kap. 12 *· Skuldebrev med pt1tecknat bevis om 

vilandcf'iirklaring utgör en värdt"handling. som hör följa samma grund

satser som hittills. Hinder hör ink föreligga att utmlita st1dant skuldebrev i 

den m:in ,lct inte iir pantsatt (jfr 5 kap. -~ § andra stycket i förslaget). Om 

borgcniir vid försiiljning av utmiitt luftfortyg som siikerhet för fordran 

<"iberopar vilande inteckningsansökan. skall vad som belöper på fordringen 

avs:ittas enligt 14 kap. 9 § första stycket i avvaktan att frttgan om inte1.:k

ning blir slutligt avgjnrd. 

Fiircdrc1i:a11dl'!1. l'örevarande paragraf överensstiimmer med den av 

hen:dningcn föreslagna bestämmelsen utom sä till vida att orden "fast 

egendom'' har bytts ut mol "fastighet''. 

2 kap. Förfarandet hos kronofogdemyndigheten 

I detta kapitel meddelas vissa gemensamma bestämmelser om för

faranuet hos kronofogdemyndigheten i utsökningsmål. Dessa motsvarar i 

berednin,l!L'ns fiirslag dels ett flertal regler i 2 kap. (4. 6 och 14-18 ~*·).dels 

vissa r.:gler i 5 och 16 kap .. dels den del av 19 kap. som gäller förfarandet 

hos kronofogdemyndigheten (I -21 ** ). Av niimnda avdelning i 19 kap. har 

emellertid en paragraf (7 *)förts till I kap. i departementsförslaget. Vidare 

~aknar ett par bestiimmelser i förevarande kapitel motsvarighet i bered

ningens fiirslag. 

Fiirc·dragc111de11. Beredningen har påpekat att det f.n. åligger krono

fogdemyndigheten och överexekutor att i stor utsträåning p~ tjänstens 

v~ignar iaktta regler som giiller till skydd för svaranden. Beredningen anser 

att officialp:·incipen i denna hegril.nsade mening hör gälla liven framdeles. 

Detta är f.i.i. en förutsättning for att man skall kunna i någon större 

utsträckning genomföra verkställighet utan sammantriide med parterna. 

Beredningen föresh1r att kronofogdemyndigheten ~kall - frånsett införsel

ärenden - vid behov kunna sätta ut förhör med parterna och ha vissa 

tvi'rni;smedel för att framtvinga in.>tiillelse. Även vid förhör bör emellertid 

förriittningsmannen iaktta nämnda skyddsregler. om inte part avstär från 
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skyddet. I viss utstriickning far dd ankomma p::\ part att sjiilv göra de 

inviindningar som kan vara motiverade. Av vikt iir att part delges det 

beslut som meddelas sa att han far tillfälle att överklaga beslutet. om han 

anser sig ha anledning 1.Hirtill. Önskvärt iir enligt beredningens mening 

också att tiesluten motiveras niir dd iir tiehövligl för all klargöra vad 

kronofogdemyndigheten grundar sin bedi.imning p::\. Förhör skall i viss 

utstriickning kunna hällas även med annan iin part. Liksom f.n. tiiir krono

fogdemyndigheten ex officio söka la till vara iiven tredje mans riitt. 

Vad beredningen s::\lunda har uttalat ang<'iende skyldighet för krono

fogdemyndigheten att sjiilvmanl ta till vara svarandens 01:h tredje mans 

riitt har inte mött ntigon erinran i remissyttrandena. Även jag kan ansluta 

mig till dessa uttalanden. 

Kapitlet innehtlller till en bii1:ian bestämmelser om ansökan m.m. ( 1-9 

§n Vidare meddelas bestiimmelser om förhiir (I 0-14 ** ). t vängsmedel 

( 15-17 §§1. krnnofogdemyndighetens beslut ( 18-21 **)·prövning av tvist 

som uppkommer i utsökningsmäl (22-24 ** ). ställande av siikerhet m.m. 

(25-27 **) samt fordran som inte iir förfallen och riinta L!8 och 29 ** ). 

Avslutningsvis meddelas. på samma siitt som i flertalet andra kapitel. 

särskilda föreskrifter betriiffande tilliimpningen av kapitlets bcstiimmelser 

i allmiinna mål (30 n 

Ansökan m.m. 

1 § Paragrafen. som motsvarar 19 kap. I § första stycket beredningens 

förslag, behandlar formen för ansökan hos kronofogdemyndighet. 

Giilla11de riitt. Enligt U L för ansökan i utsökningsmåf hos utmiitnings

mannen göras muntligen. i den män inte skriftlig form är föreskriven för 

visst fall lifr 9 §första stycket USK ). Skriftlig form krävs enligt 55 § U L för 

ansökan om utmätning för fordran som enligt protokoll över offentlig 

auktion härrör från inrop av lös egendom. l.Jhnför U L finns i I 0 § andra 

stycket lagen om avbetalningsköp tiestämmelse att ansökan om hand

räckning för återtagande av avbetalningsgods skall ske skriftligen. En mot

svarande föreskrift finns i 20 * andra stycket konsu111cntkreditlagen och i 

12 §förslaget till lag 0111 avbetalningsköp mellan näringsidkare m.tl. enligt 

prop. 1977/78: 142. 

Laghered11i11ge11. Beredningen har inte funnit anledning att frångå 

huvudprincipen att ansökan fär göras såviil muntligen som skriftligen. 

även om muntlig ansökan vållar kronofogdemyndigheten visst extra 

besvär. En bestämmelse härom - vilken enligt förslaget skall gälla också 

ansökan 0111 handräckning - har tagits upp i första meningen av första 

stycket i 19 kap. I *· För sökanden kan det enligt beredningen vara en 

lättnad att inte behöva sätta upp en skriftlig ansökan. Man kan emellertid 

räkna med att skriftlig ansökan liksom hittills blir det vanliga. Ansökan om 

verkställighet behöver i allmänhet inte innehålla mycket mer än angivande 

2 kap. I * 203 



Prop. 1980/81: 8 

av önskad fltgärd och hänvisning till bifogad exekutionstitel. I fråga om de 

bestämmelser om skriftlig ansökan som f.n. finns anmärker beredningen 

att sådant auktionsprotokoll som nämns i 55 § UL i förslaget har uteslutits 

som exckutionstitel. 

Som andra mening i första stycket av paragrafen har i beredningens 

förslag tagits upp en bestämmelse att ansökan som görs skriftligen skall 

vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller hans ombud. Angående 

skyldighet för ställföreträdare eller ombud att pi\ begäran styrka sin 

behörighet hänvisar beredningen till 19 kap. 4 §i sitt förslag. 

Enligt tredje meningen i första stycket skall muntlig ansökan upptecknas 

av kronofogdemyndigheten. Det kan enligt beredningen ofta räcka med en 

enkel anteckning pi\ dagboksblad e.d. I mi\n av behov bör uppteckningen 

göras i flera exemplar. Om kronofogdemyndigheten begär det, skall 

sökanden enligt förslaget bestyrka att uppteckningen är riktigt gjord. 

Ni\gon särskild avgift för upptecknande av ansökan torde enligt bered

ningen i allmänhet inte böra tas ut. 

Rl'missyttrandena. Förslaget om att ansökan i utsökningsmi\1 skall 

kunna göras inte bara skriftligt utan även muntligt kritiseras av flera 

remissinstanser. Det bör dock päpekas att remissyttrandena bör ses mot 

hakgrund av att beredningens förslag om formen för ansökan även avser 

ansökan om handriickning. Liinsstyre/.H•n i All·sborgs län befarar att 

kronofogdemyndigheterna kommer att betungas med mi\nga muntliga 

ansökningar. Enligt länsstyrelsen bör bestämmelsen utformas si\ att det 

klart framgår att ansökan regelmässigt skall vara skriftlig men att muntlig 

ansökan kan godtas i undantagsfall. Länsstyrelsen i Kopparbergs län 

anser del vara förenat med nackdelar att generellt tillåta muntliga ansö~

ningar. Niir motparten skall yttra sig över ansökan. är risken för miss

försttlnd mindre om han har tillgtrng till en skriftlig ansökan som har upp

rättats av sökanden. Med hänsyn till möjligheten att fä juridisk hjälp enligt 

rättshjälps lagen ( 1972:429) kan det enligt länsstyrelsen knappast vara en 

fördel att fä göra ansökan muntligt. Om förmånsrätt på grund av utmät

ning. i enlighet med vad länsstyrelsen förordar. skall räknas frän dagen för 

ansökan om utmätning. bör dock muntlig ansökan godtas. om den 

kompletteras med skriftlig ansökan inom viss kortare tid. Liinsstyrelsen i 

Stoc/.:holm.1· län undrar om muntlig ansökan skall kunna göras per telefon. 

Lii11s.1·tyrelse11 i Stoc/.:lwlms liill påpekar även att förslaget inte reglerar 

formen för svaromål. pi\minne)s.er och andra yttranden. Länsstyrelsen. 

som förmodar att avsikten är att även dessa skall kunna avges muntligen. 

förordar att paragrafen kompletteras med bestämmelser om sådana yttran
den. 

F«iredraganden. När ansökan görs om verkställighet. förutsätts att 

svarandens skyldighet är fastslagen i exekutionstitel. Den handling pä 

grund varav verkställighet söks skall ges in av sökanden. Vad som 

därutöver kan krävas av sökanden är i allmänhet bara att han skall ange 
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att han begär verkställighet och. i vissa fall. vilken verkställighets{t!giird 

som begärs. Att ställa upp ett krav på skriftlig form för dessa uppgifter hr 

enligt min mening onödigt. Jag biträder därför beredningens förslag att 

ansökan liksom f.n. skall kunna göras sävLH muntligen som skriftligen. 

Föreskrift härom har tagits upp i först<1 stycket av I §. 

Med anledning av vad en remissinstans har anfört vill jag framhälla att 

muntlig ansökan hör förutsiitta att sökanden instiiller sig hos krono

fogdemyndigheten. Råder oklarhet om innebörden av gjord ansökan. bör 

förrättningsmannen dock vara oförhindrad att skaffa sig klarhet i saken vid 

telefonsamtal med sökanden. 

En remissinstans har förordat att bestämmelser även meddelas om 

formen för svaromål och andra yttranden. Det är emellertid tydligt att inte 

heller beträffande yttranden från svaranden eller tredje man kan kriivas 

skriftlig form. såvida annat inte är särskilt föreskrivet, En annan sak är att 

det ibland kan ligga i vederbörandes eget intresse att yttra sig skriftligt. 

t.ex. därför att vad han har att anföra inte skall missförstfls. Nt1gra uttryck

liga bestämmelser om formen för svaromäl och andra yttranden behövs 

enligt min mening inte. 

Den av beredningen föreslagna bestämmelsen om upptecknande av 

muntlig ansökan och sökandens bestyrkande av sådan uppteckning torde 

närmast äsyfta ansökan om handräckning. Enligt departementsförslagct 

skall emellertid fråga om handräckning inte prövas av kronofogdemyn

digheten. Betriiffande ansökan om verkstiillighet är det tydligt att tjänste

man vid kronofogdemyndigheten skall göra anteckning härom på handling 

i akten eller på annat lämpligt sätt. Någon bestämmelse härom torde dock 

inte behövas i UB. Föreskrift i saken kan vid behov meddelas av rege

ringen. Något behov av att sökanden skall bestyrka vad som har an

tecknats rörande verkställighetsansökan torde knappast föreligga. På 

grund härav saknar departementsförslaget motsvµrighet till nämnda 

bestämmelser i heredningcns förslag. 

I andra stycket i dcpartementsförslaget meddelas bestämmelse om att 

skriftlig ansökan skall vara egenhändigt underteckmul av sökanden eller 

hans omhud. 

Förevarande paragraf bör inte gälla i allmiinna mäl (se 30 § ). 

2 § Paragrafen reglerar vad ansökan skall innehålla och vilka handlingar 

som skall bifogas ansökan. Den har delvis sin m()tsvarighet i 19 kap. I § 

andra stycket beredningens förslag. 

Gällande riitt. Beträffande de handlingar som ska.Il inges när utmätning 

begärs finns bestämmelser i 54 § U L. Där föreskrivs att sökanden skall 

inge dom eller utslag varigenom hetalningsskyldi1;1hi;t har blivit ålagd 

gäldenären. När fråga är om skiljedom. skall sökanden även inge över

cxekutors hes lut om dess verkställande. Är fordringen grundad på skulde

brev eller annat skriftligt fordringsbevis. skall detta inges i huvudskrift. 
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Paragrafen an~cs analogiskt tilli.lmplig iiven vid annan vcrkstiillighct än 

utmiitning. Siiks 11tmiitning pä grund av skriftlig förbinuelsc att utge unJer

hallsbidrag. skall enligt 54 a * 4 mom. U L förbindelsen inges i huvuJskrift. 

Hetriilfandc utmiitning för fordran som hhrrör frrm inrop av lös egendom 

vid offentlig auktilln giiller enligt 55 * 2 mom. UL att sökanJen skall inge 

prntokollct vid auktionen eller utdrag Jiirav. I övrigt anses avskrift av 

c.xekutionsurkundcn kunna 11odt:1s. ritminstone om den har bestyrkts av 

myndighet eller advokat. 

Sävitt avser an.-;iikan llm utmiitning och införsel finns ytterligare bestiim

mclser i 14 ~ USK. Enligt dessa ~:kall vid stidan ansökan dom. beslut eller 

annan handling p;'I vilken sökandens anspräk grundas inges i huvudskrift. 

om inte utmiitningsmanncn godtar bestyrkt avskrift i fall J<"1 handlingen 

inte enligt lag skall inges i huvudskrin. Om laga kraft kriivs för vcrksliil

lighet av Jom eller beslut. skall exekutionsurkunden vara försedd med 

bevis lfärom. 

Som redan har niimnts skall vid ansökan om utrniitning, niir fordringen 

iir grundad pft skuldebrev eller annat skriftligt fordringsbcvis, fordrings

beviset inges i huvudskrifl. Delta anses giilla inte bara niir fn\ga är om 

löpande skuldebrev eller annat prcsentationsrarrer utan iiven eljest när 

skriftligt fordringsbevis har upprlittats. Om löpande skuldebrev eller annat 

presentationspapper har förkommit, anses verkstiillighet inte kunna ske 

förrän beviset har dödats eniigt lagen ( 1927:85) om dödande av 

förkommen handling. I fraga om andra fordringsbevis har intriiffat att 

överexekutor har befriat frfln kravet pfl handlingens företeende. 

I en del fall finns anledning att samtidigt med ansökan om verksHillighet 
ge in iiven andra handlingar iin de niimnda. Är realiserandet av ett ansprfik 

hcroende av att sökanden fullgör en motprestation. bör företes bevis att stl 

har skett. Om förordnande av överexekutor eller annan myndighet förut

siitts för att verkstiillighel skall fä äga rum. m:tste sådant förordnande ges 

111. 

Av exekutionstiteln framgår i allmiinhet vem som är berättigaJ att söka 

vcrkstiillighet. Skulle i exekutionsurkunden annan än sökanden vara 

angiven som beriittigad. mflste sökanden visa att han har förvärvat den 

förres rätt. Är exekutionstiteln grundad pt1 löpande skuldehrev. anses 

blotta innehavet av skuldebrevet utgöra tillriieklig legitimation. 

BetrMfande verkstiillighet av kvarstad gäller enligt 64 ~ USK att tele

grafiskt meddelande om innehållet i beslutet far läggas till grund för 

verkställighet (Uirav. Därvid har kungörelsen ( 1947:MJJ om överbringande 

av rältegi\ngsfullmakt genom telt!gram motsvarande tillämpning. Denna 

undantagsbestiimmelse har friimst motiverats av behovet att snahbt ffl 

kvarstadsbeslut genomfört hetriiffanJe fartyg som ligger i hamn pil annan 

ort än den där den hcslutande myndigheten finns. 

/.aghercdni11gc11. Beredningen föresli\r i 19 kap. l * andra stycket alt 

exekutionstitel och andra handlingar som sökanden vill tlberopa skall ges 
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in i huv11dskrift eller styrkt avskrift samt alt kronofögdemyndigheten. om 

endast avskrift ges in. får infordra huvudskriften när det behiivs. Bered

ningen har inte ansett det behövligt att behtilla nägot ovillkorligt krav p~i 

att förbindelse ang~1ende underhallsbidrag skall företes i huvudskrift. 

BetrMfande domar och andra offentliga exekutionstitlar bör i allmiinhet 

avskrift kunna godtas. om den har bestyrkts på vederhäftigt sätt. Större 

försiktighet kan enligt beredningen vara pti.kallad när det gäller en5kilda 

exekutillnstitlar. 

Vad gäller fordringsbevis bör enligt beredningen löpande skuldebrev 

eller annat presentationspapper finnas tillgiingligt i huvudskrift. eftersom 

g;ildenären (friinsell diidning) inte iir ~kyldig att betala sin skuld annat ;in 

mot äterfaende av fordringsheviset. Beredningen hiinvisar vidare till 14 

kap. 19 ~ i förslaget. som innehtlller bestämmelser om skyldighet för 

borgenär som skall lyfta medel att förete eller äterstiilla fordringsbevis 

m.m. Presentationspapper bör enligt beredningen lämpligen liksom f.n. 

ges in redan i samband med ansökningen. med tanke pfl all gäldenären kan 

vilja avvärja vidare f1tgiirder för vakstiillighet genom att fullgöra betalning 

till kronofogdemyndigheten. I fr~1ga om andra fordringsbevis får det bero 

pfl omst:indigheterna om handlingen behöver företes i huvudskrift. Helst 

bör iiven ett enkelt skuldebrev företes för att anteckning om betalning skall 

kunna ske. Skall enligt exekutionstiteln fordringsbeviset tillhandahl\llas 

svaranden i utbyte mot betalning eller annan prestation, skall denna före

skrift iakttas. Fall kan dock förekomma då det inte är fraga om nagot 

villkor av materiell betydelse för svaranden utan endast om en ordnings

föreskrift. Är detta uppenbart. bör kronofogdemyndigheten. om fordrings

bcviset har förkommit. kunna meddela verkställighet utan hinder av 

domens föreskrift och vid behov tillgodose svarandens intresse därav pi\ 

annat siitt. 

Beredningen papekar att iiven andra handlingar kan behöva ges in. 

Re111i.1".1yTTr1111c/e1111. Förslaget kritiseras av några remissinstanser. Enligt 

RSV är uttrycket "handlingar som sökanden vill l\beropa .. för snävt. Dl!! 

omfattar inte utan vidare alla handlingar som avses i 14 kap. 19 § hered

ningsförslaget. Dessutom sammanfaller inte alltid vad sökanden vill 

:'lberopa med vad som enligt kronofogdemyndighetens bedömande behövs 

för verkställighet. RSV anser vidare att bestämmelsen bör ha den inne

börden att handling skall ges in i huvudskrift. om inte kronofogdemyn

digheten godtar styrkt avskrift. Liknande synpunkter anförs av kr11110-

ji1g1il'.fi'irl'11i11gt'11. Enligt S1·ea J1111·rii11 kan den föreslagna lydelsen ge 

sökanden intryck av att åberopade handlingar behöver ges in i huvudskrift 

endast i speciella fall. t.ex. om det finns anledning att betvivla avskriftens 

i.iverensstiimmelse med originalet. Som framgår av motiven måste emel

lertid i vissa fall originalhandlingen alltid företes. eftersom den måste 

finnas tillgiinglig vid verkställigheten. t.ex. löpande fordringsbevis och 

presentations papper. Hovriitten anser att bestämmelsen bör preciseras. 
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Stwfshypotekska.1·sa11 framhåll•!r att förslaget inte innehåller bestiim

melser om vilka handlingar som skall ges in när försäljning begärs av 

fastighet efter betalningsfastställelsc. Stadshypotekskassan anser att detta 

bör anges i U B. Vidare ifrågasätter kassan om inte lagakraftbevis pfl 

lagsökningsutslag bör anskaffas av kronofogdemyndigheten i stället för av 

sökanden. En sådan ordning skulle enligt kassan avsevärt förkorta de ofta 

långa väntetiderna innan försäljning kommer till stånd. 

Fiiredwga11de11. Beredningens förslag innehåller inte någon föreskrift 

om vad en ansökan om verkställighet skall innehälla. Sökanden måste 

naturligtvis ange vad för slags åtgärd han yrkar. Att ansökan däremot inte 

behöver innehålla uppgift om grunderna för yrkandet följer av att svaran

dens förpliktelse är fastställd i dom eller annan cxekutionstitel. Det sagda 

~ir visserligen tämligen självklart. men det synes likväl Hirnpligt att det i U B 

uttryckligen anges vad en ansökan mäste innehålla Ufr bl.a. 2 ~ andra 

stycket lagen 1946:807 om handläggning av domstolsärenden och 4 § första 

stycket förvaltningsprocesslagen I. Detta har också betydelse för tillämp

ningen av 5 *i förevarande kapitel. I enlighet härmed anges i första stycket 

av 2 § att sökanden skall ange der. ätgärd som han yrkar. 

Beredningen har - fri\nsett exekutionstitel - inte föreslagit någon 

uttrycklig föreskrift om vilka handlingar som en sökande har att inge. 

Bestämmelserna i 19 kap. l §andra stycket reglerar med nämnda undantag 

endast frågan huruvida handlingar skall ges in i huvudskrift eller avskrift. 

Beredningens förslag utgår emellertid från att det skall åligga sökanden att 

ge in vissa handlingar vid äventyr att begärd åtgärd eljest inte kan 

beviljas. Enligt min mening kan rnan i lagtexten inte förbigå frågan vilka 

handlingar som sökanden skall ge in. Angående sådana handlingar vill jag 

framhålla följande. 

Vissa handlingar måste alltid ges in av den som söker verkställighet. Hit 

hör i första hand exekutionstit·eln. Avser ansökningen fordran som 

grundas på löpande skuldebrev eller annat presentationspapper. måste 

fordringshandlingen ges in. Motsvarande gäller annan handling. vars före

teende utgör villkor för rätt att kräva fullgörande av aktuell förpliktelse. 

t.ex. konossement. Däremot bör inte oundgängligen krävas att enkelt 

skuldebrev ges in. eftersom gii\denären sjiilv inte kan för betalning ställa 

som villkor att sr1dan handling dterstiills eller företes. Om möjligt bör 

emellertid även sådan handling ges in. Det kan också på grund av föreskrift 

i exekutionstiteln eller av annan anledning aligga den som söker verkstäl

lighet att liimna fr{rn sig viss handling. Sökanden kan också vilja förete viss 

handling som bevis beträffande ndgot förhållande. Av det sagda torde följa 

att det knappast iir möjligt att uttömmande ange vilka handlingar en 

sökande mt1ste ge in. Det har emellertid synts lämpligt att uttryckligen 

föreskriva att den som söker verkstiillighet skall ge in exekutionstiteln 

samt. dit ansökningen avser ansprttk som grundas pi't löpande skuldebrev 

eller annat presentationspapper, även sådan handling (andra stycket). Av 

2 kap. 2 .~ 208 



Prop. 1980/81: 8 

Jet tidigare sagda följer att bestiimmt!lsen inte skall läsas motsättningsvis. 

Detta framghr ucks;) indirekt av tredje stycket. 

De handlingar som anges i bestiimmelsen skall ges in till krono

fogdemyndigheten när ansökan om verkst;illighet görs. BetrMfande annan 

handling som det åligger en sökande att inge fär Jet ankomma ph krono

fogdemyndigheten att avgöra om handlingen bör ges in redan i samband 

med att ansökningen görs eller om det Lir tillriickligt att den ges in senare 

under målets handläggning. Här kan erinras om att i 13 kap. 17 ~föreskrivs 

skyldighet för borgenär som skall lyfta medel vilka har influtit efter 

utmätning att förete eller ;'tterstiilla fordringsbevis eller siikerhet. Bestäm

melsen härom är tilfamplig liven pt1 den som har sökt utmiitning men fär 

inte någon sjiilvständig betydelse betriiffande sökande som tidigare under 

målet har gett in handlingen. Har kronofogdemyndigheten godtagit 

avskrift av handlingen i samband med ansökningen (se tredje stycket). får 

dock niimnda bestämmelse sjlilvstiindig betydelse iiven betriiffande 

sökanden. 

En särskild fråga är om handlingar ~lHll det äligger sökanden att inge 

skall ges in i hu vudskrift eller om det bör vara tillräckligt med bestyrkt 

avskrift. Som redan har antytts kan av bestiimmelser i andra lagar. t.ex. 

skuldebrevslagen. följa att viss handling mt1ste ges in i huvudskrift. t.ex. 

att utmätningssökande maste förete löpande skuldebrev i huvudskrift. 

Bortsett från så.dana fall har ingen erinran framställts vid remissbehand

lingen mot att kronofogdemyndigheten bör ha möjlighet att godta avskrift. 

Vad frågan närmast gäller är om den ena eller andra möjligheten bör vara 

huvudregel. Den lämpligaste lösningen synes vara att man som huvudregel 

kräver att handlingen ges in i huvudskrift och att det fär ankomma på 

kronofogdemyndigheten att avgöra om avskrift bör godtas. I vilken 

utsträckning så bör ske har belysts av beredningen. Jag ansluter mig till de 

uttalanden som beredningen har gjort i denna del. I vissa fall kan det vara 

något tveksamt vad som utgör huvudskrift. Betriiffande domstols dom 

torde det exemplar som förvaras i domboken utgöra det egentliga origina

let. Det är emellertid tydligt att en av Jomstolen utfärdad expedition av 

domen skall godtas av kronofogdemyndigheten. vare sig expeditionen 

utgörs av en utav riHtcns ordförande underskriven utskrift eller av en 

avskrift som har bestyrkts av tjänsteman vid domstolen och vare sig man 

vill heteckna handlingen som huvudskrift eller avskrift. Vad som har sagts 

nu om handlings ingivande i huvudskrift eller bestyrkt avskrift bör gälla 

iiven handlingar som en sökande vill åbernpa utan att skyldighet föreligger 

att inge handlingen. 

I enlighet med Jet sagda anges i tredje stycket att handling som avses i 

andra stycket andra meningen. dvs. presentationspapper. skall ges in i 

huvudskrift samt att exekutionstitel och annan handling som krono

fogdemyndigheten finner böra företes av sökanden eller som denne vill 

åberopa sb.11 ges in i huvudskrift eller. om kronofögdemyndigheten anser 

14 Riksduge11 1980/81. I suml. Nr 8. Del I 
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det tillräckligt. i bestyrkt avskrift. 

Liksom f.n. bör telegrafiskt meddelarH.k om innehållet i domstols kvar

stadsbcslut kunna bggas till grund för verkstiillighet av beslutet (jfr 64 § 

USK). Sö.dan handling för anses utgöra hcstyrkt avskrift av hcslutet. 

Bestämmelse i saken kan meddelas av regeringen. 

De ytterligare föreskrifter som kan behövas om vad ansökan skall inne

hålla. t.ex. uppgift om parternas postadress. kan meddelas av regeringen. 

Genom stl.dana verkställighetsföreskrifter kan ockstl ges hestämmelser 

bl.a. om att exckutionstitel skall vara försedd med lagakraftbevis. om inte 

verkställighet fär liga rum utan hinder av att exekutionstiteln inte har 

vunnit laga kraft. Detsamma giiller hehovct av regler 1H11 vilka handlingar 

som skall ges in till kronofogdemyndigheten nf1r försliljning hegärs av 

egendom som är att anse som utmätt genom betalningsfaststäilelse. 

Förevarande paragraf bör inte giilla i allmiinna mal (se 30 h 

J § Denna paragraf innehMler. förutom en erinran 1,m regler i andra 

kapitel om behörig kron1,fogdernyndighet. en hcstlimmelse om vad som 

avses med svarandens hemvist. Bestämmelsen motsvarar::! kap. 4 §bered

ningens förslag. 

Gällande riifl. Giildenärens h1:mvist grundar enligt U L behörighet för 

utmätningsmanncn i orten att uppta ansökan om utmätning <56 § I mom. 

UL). Som hemvist anses den ort där gäldenären är hosatt samt. i frfi.ga om 

. dödsbo. den ort där den döde senast var bosatt 1)ch. i frhga om bolag eller 

annan som avses i 10 kap. I §tredje stycket RB. den ort som enligt detta 

lagrum gäller som hemvist. Bcstiimmelscn har motsvarande tillämpning 

beträffande verkstiillighet av beslut om kvarstad och skingringsförbud < 183 

§ I mom. och 185 § 2 mom. lJLJ. Enligt 10 kap. I §tredje stycket RB gäller 

som hemvist för bolag. förening eller annat samfund. stiftelse eller annan 

sådan inrättning den ort där styrelsen har sitt siite eller, om siite för 

styrelsen inte är bestämt eller styrelse inte finns. där förvaltningen förs. 

Detsamma giiller i fråga om kommun eller annan sådan menighet. 

L11ghered11i11w'11. Enligt beredningens förslag till lJ B skall svarandens 

hemvist vara kompetensgrundande för kronofogdemyndigheten i orten. 

inte bara i fråga om utmätning utan liven betriiffande införsel och annan 

verkställighet (4 kap. 8 §. 5 kap. <)§och 16 kap. ::! h I ::! kap. 4 § har tagits 

upp en gemensam föreskrift om vad som skall förstås med svarandens 

hemvist. 

För fysiska personer föreslas den faktiska bosättningen vara avgörande 

och for dödsbo den ort där den döde senast var bosatt. Betriitfande sfldana 

juridiska personer som avses i 10 kap. I §tredje stycket RB föreslö.s att den 

ort som enligt detta lagrum utgör hemvist och därmed grundar hehörighet 

för domstol i tvistemål i allmänhet skall riiknas som hemvist liven i 

exekutiva ärenden. I dessa hiinseenden överensstiimmer förslaget med vad 

som f.n. föreskrivs i frfi.ga om utmiitning. 
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Fiireilraga11ile11. Även enligt Jepartementsförslaget skall krono

föguemyndigheten i vars distrikt svaranden har sitt hemvisi vara gcnen:llt 

behörig att pröva ansökan om verkställighet av olika slag. Uestiimmclser 

om behörig kronofoguemynuighet meudelas i 4 kap. 8 *. I .'i kap. 7 ~ samt 

16 kap. I och 10 ~*· Där ges också föreskrifter om andra omstiindigheler 

som grundar lokal behörighet. I första stycket av förevarande paragraf 

erinras om niimnda forumbestämmelser. I andra stycket anges vad som vid 

tillämpningen av nlimnda bestiimmelser skall förstas med svarandens 

hemvist. Reglerna härom iiverensstiimmer med beredningens förslag. 

4 ~ I Jenna paragraf. som motsvarar 19 kap. :! ~ beredningens förslag. 

regleras det fallet att ansökan görs hos en kronofogdemyndighet som inte 

är behörig enligt reglerna för den lokala kompetensen. 

Giil/1111de riifl. Betriiffande utmätning finns i .56 * 3 mom. UL en bestiim

melse om att eljest obehörig utmätningsman. som har vidtagit provisorisk 

åtgärd enligt 60 a ~-skall överfamna mälct till behörig utmlitningsman. I :! I 

* USK föreskrivs att i fall då ansökan om införsel görs hos kronofogde

myndighet som inte iir behörig målet skall överlämnas till behörig krono

fogdemyndighet. om det är kiint var gäldeniiren är bosatt. Detsamma giiller 

om i allmänt mål fraga om införsel uppkommer hos kronofogdemyndighet 

i annan ort än den där gäldenären är bosatt. 

Laghered11i11ge11. Beredningen framhåller att frägan om krono

fogdemyndighets lokala behörighet inte i alla situationer är sft liitt att 

bedöma. Frågan huruvida giildenären resp. svaranden skall anses ha 

hemvist inom visst distrikt kant.ex. ibland vara mycket tveksam. Och om1 

till stöd för kronofogdemyndighets behörighet åberopas att viss egenuom 

finns inom distriktet måste undersökas huruvida så är fallet. Den av bered

ningen föreslagna regeln att verkställighet enligt 16 kap. kan sökas diir 

verkställigheten med fördel kan äga rum ger visst utrymme för sköns

mässig bedömning som kan föranleda att kronofogdemyndigheten inte 

godtar sökandens uppfattning. Utsökningsiirenden är ofta brådskande. 

Även om man kan utgå frän att kronofogdemyndigheten prövar behörig

hetsfrågan sa snabbt som möjligt kan det innebära betydande olägenhet 

för sökanden. om ansökan avvisas och han mäste vända sig med ny 

ansökan till annan kronofogdemyndighet. 

För att så långt möjligt undvika sådana olägenheter anser beredningen 

att kronofogdemyndigheten. om den finner sig inte vara behörig att ta upp 

ärendet. bör vara skyldig att själv vidarebefordra det till behörig krono

fogdemyndighet. Kompetensfördelningen är i främsta rummet en fråga om 

lämplig arbetsfördelning. Denna kan tillgodoses utan att kronofogde

myndighet avvisar ansökningar som lämpligen bör handläggas av annan 

kronofogdemyndighet. 

I enlighet med det sagda föreslår beredningen i första meningen av 19 

kap. :! * att om ansökan har gjorts hos kronofogdemyndighet som inte är 
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hehörig enligt 4 kap. 8 *· 5 kap. 9 ~. 16 kap.:!* eller 17 kap. 2 ~.ärendet 

skall genast överlämnas till kronofogdemyndighet som enligt vad hand

lingarna visar iir behörig. Bestiirnmelsen är enligt heredningen avsedd att 

gälla vid såviil skriftlig som muntlig ansökan. Det är viktigt att behörig

hetsfrågan prövas så snart som möjligt och att ärendet, om krono

fogdemyndigheten inte är hehörig och det av handlingarna framgår vilken 

kronofögdemyndighet som är behörig, omedelbart överlämnas till den 

senare myndigheten. Givetvis hör den förra kronofogdemyndigheten 

beakta iiven vad den själv har sig hekant av betydelse för kompctens

fragan. men den behöver inte göra ntigra efterforskningar, om inkomna 

handlingar och kända fakta inte ger ledning. Om ansökningen grundas pft 

att svaranden har viss egendom inom kronofogdemyndighetens distrikt 

och detta konstateras inte liing:re vara fallet. kan ansökningen vidare

befordras till kronofogdemyndighet i vars distrikt gäldenären är bosatt 

eller där egendomen finns. Kronofogdemyndigheten bör alltså enligt 

beredningen inte vara hunden av den av sökanden åberopade grunden för 

dess behörighet men bör liimpligen ta kontakt med sökanden innan 

ärendet sänds vidare. Sedan kronofogdemyndighet hos vilken ansökan har 

gjorts har funnit sig vara obehörig. bör erforderlig komplettering av 

ingivna handlingar normalt inte föreskrivas av den myndigheten utan av 

den kronofogdemyndighet till vilken ärendet lämnas. 
Beredningen framhåller att forumreglerna i första hand hänför sig till 

tiden för ansökningen. Har svaranden tillhörig egendom som dl\. fanns 

inom distriktet senare förts därifrån. är myndigheten sålunda alltjämt 

behörig. I sådant fall kan det bli aktuellt att pli.kalla medverkan av krono

fogdemyndighet där egendomen finns. Om å andra sidan svaranden inte 

hade någon egendom inom distriktet när ansökan gjordes men sådan 

egendom finns där när verkställighet skall äga rum. bör kronofogdemyn

digheten anses hchörig beträffande den egendomen. Motsvarande kan 

möjligen också inträffa genom byte av hemvist i ena eller andra rikt

ningen. 

I andra meningen av paragrafen siigs att ansökan anses gjord när den 

kom in till den första myndigheten. Bestämmelsen är av betydelse när viss 

frist skall räknas till eller från den dag da ansökningen gjordes. Bered

ningen hänvisar till 5 kap. 2 * första stycket. 10 § andra stycket och ~6 § 

första stycket samt 16 kap. 6 *tredje stycket heredningens förslag. 

FiiredraRanden. Jag delar beredningens uppfattning att när ansökan om 

verkställighet har gjorts hos en kronofogdemyndighet. som inte är behörig 

enligt bestämmelserna om den lokala kompetensen. kronofogdemyn

digheten hör sända handlingarna till behörig sådan myndighet. om behörig

heten framgår av handlingarna. En bestämmelse härom har tagits upp som 

en första mening i förevarande p<1ragraf. Liknande bestämmelser finns f.n. 

i fråga om konkursansökan i 7 § KL och beträffande ansökan om för

ordnande av god man enligt ackordslagen ( 1970:847) i 6 ~ tredje stycket 
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denna lag. Det synes inte niidviindigt att i bestiimmelsen ange de lagrum 

som reglerar behörighetsfri1ga11 lifr 3 * ). Det torde likviil framgt1 att endast 

obehörighet i fräga om den lokala kompetensen i1syftas. 

Andra meningen innehnller en r::gel om vid vilken tidpunkt ansökan 

skall ans.:s gjord. Bestiimmdsen har i förhiillande till beredningens förslag 

jiimkats nt1got med tanke pa muntlig ansökan. 

Liksom f.n. biir kmnofogdemyndighet .som iir behörig all priiva ansökan 

ha befogenhl!I att i vissa fall iiverliimna mlilet till annan behörig krono

fogdemyndighet. Föreskrifter hiirom kan meddelas av regeringen. 

Förevarande paragraf biir inte giilla i ~tllmiinna mhl (se 30 ~ ). 

5 * Paragrafen. som motsvarar 19 kap. 3 * beredningens förslag. 

behandlar foreliiggande att avhjiilpa brister i ansökan och avvisande av 

bristfällig ansiikan. 

Gii/landc riirr. Vid sidan av bestiimmelserna i 54 55 ** UL innehflller 

USK vissa föreskrifter om vad ansiikan hos krunnfogdemyndighet skall 

inneh;llla. I 10 * USK foreskri\s att motpartens hemvist skall angesjiirnte 

uppgift om postadress och vilket slag av atgiird som heghrs samt. i fall som 

avses i 56 * : mom. U L. den omständighet som grundar kronofogdemyn

dighetens hehiirighet. Vidare skall liimnas vissa uppgifter om motparten. 

om denne iir fysisk person. I 11-13 ** USK anges iiven vissa andra 

uppgifter som skall lämnas av sökanden. Enligt 9 * andra stycket USK 

skall kronofogdemyndigheten. om ansökan är ofullstiindig s!i att den inte 

kan prövas. bereda siikanden tillfälle att avhjiilpa bristen. 

Lagherecl11i11gen. Beredningen pl1pek;tr att det sedan liinge har ansetts att 

forvaltningsmyndighet. niir M1gon ger in en handling som inte motsvarar 

formella krav eller eljest iir ofullständig. iir skyldig upplysa om bristen och 

ge vederbörande tillfälle att avhjiilpa denna om den är av enkel beskaf

fenhet. En hestiimmelse härom har för förvaltningsmyndigheter i 

allmiinhet tagits upp i X * fiirvaltningslagen. Betriiffande ansökan hos 

utmiitningsman giiller emellertid nyss niimnda föreskrift i 9 *andra stycket 

USK. 

Enligt 19 kap. 3 * beredningens förslag skall kronofogdemyndigheten i 

alla slags iirenden föreliigga sökanden att komplettera bristfällig ansökan. 

Samtidigt ges kronofogdemyndigheten befogenhet att avvisa ansökningen 

om föreliiggandet inte iakttas. Bestiimmelsen ansluter nära till 5 * förvalt

ningsprocesslagen. 

Som förutsiittning för att föreHiggande skall ges har angetts att ansökan 

iir sa nfullstiindig att den inte kan fäggas till grund för priivning i sak. Hiiri 

ligger enligt beredningen att bristen är väsentlig. Behövs det endast en 

mindre komplettering. hör kronofogdemyndigheten Himpligen först under 

hand uppmana ~i.ikanden att avhjiilpa bristen. Det är ocksfl tydligt att 

komplettering stundom kan underli'ltas därför att kronofogdemyndigheten 

med h~insyn till utredningen i övrigt anser sig kunna överse med bristen. 
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Efterkommer sökanden inte meddelat föreläggande. bör enligt hered

ningen ansökningen i allmänhet avvisas. Efter föreläggandets meddelande 

kan emellertid ha inträffat omstiindigheter som gör att den begärda 

kompletteringen inte längre är behövlig. Kronofogdemyndigheten kan 

t.ex. i annat iircnde ha fått den uppgift om svaranden som saknades. Även 

av andra skäl kan tänkas att hedömningen av bristen som hinder för s:1k

prövning blir en annan när avvisningsfrägan skall prövas. Avvisning skall 

sfllunda inte ske annat än om ansökningen vid sist n~irnnda prövning 

alltjämt bedöms vara så ofullständig att den inte kan läggas till grund för 

prövning i sak. 

Beredningen framhäller att i föreläggandet givet vis skall anges viss tid 

inom vilken ansökningen bör kompletteras. Det skall ocksä innehålla 

erinran om den päföUd som kan inträda om komplettering inte sker. Före

läggandet bör hirnpligen delges sökanden enligt hestiimmelserna i delgiv

ningslagen ( 1970:428). Föreskrift härom kan meddelas i administrativ 

ordning. 

Remissyftrandena. Enligt RS\/ bör befogenheten att förelägga sökanden 

att avhjiilpa brist i ansökan vid hventyr att ansökningen inte tas upp till 

prövning vidgas till att gälla iiven vissa andra brister än sådana som 

omöjliggör prövning i sak. RSV. ~.om hänvisar bl.a. till 33 kap. I § RB och 

2. 4. 19 och 22 §§ lagsökningslagen. föreslår att regeringen bemyndigas 

förordna härom. 

l\ro111~fi1gdefiireningen kritiserar beredningens uttalande i motiven att 

föreläggande enligt 19 kap. 3 ~ bör delges enligt delgivningslagen. Före

ningen anser att ett så omständligt förfarande skulle tynga verksamheten 

hos kronofogdcmyndig~eterna. 
Fiireclr111:am/en. Förevarande paragraf i departemcntsförslaget överens

stiimmcr i sak med den av beredningen . föreslagna bestämmelsen. 

Lydelsen har emellertid jämkats sii att den nära överensstämmer med mot

svarande bestämmelse i 10 §KL.. 

De brister som avses i 5 § kan ghlla såväl innehållet i själva ansökan som 

handlingar vilka måste ges in av sökanden. t.ex. exekutionstiteln. I det 

förra hiinseendet kan ansökan vara bristfällig inte endast i det avseende 

som anges i 2 § första stycket utan också i annat hänseende. Det måste 

emellertid röra sig om brist som omöjliggör saklig prövning av ansök

ningen. Rent formella brister bör inte i och för sig föranleda avvisning. Är 

I.ex. gäldenären tydligt identifierad i ansökningen genom namn och adress 

bör enbart avsaknad av gäldenärens personnummer inte kunna åberopas 

som grund för avvisning (jfr prop. 1975/76: 191 s. 16). Jag kan härutöver 

ansluta mig till de uttalanden om bestämmelsens tillämpning som bered

ningen har gjort. Av det sagda följer att jag inte kan godta RSV :s förslag 

att kronofogdemyndighet bör kunna vid äventyr av ansökans avvisande 

förelägga sökanden att avhjälpa även andra brister än så.dana som omöjlig

gör prövning i sak. 
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Av bestämmelsen framgär att bristfällig ansökan inte far avvisas utan 

att föreläggande först har meddelats sökanden att avhjälpa bristen. Med 

hänsyn till påföljdens art bör kronofogdemyndigheten vara förvissad om 

att sökanden har erhållit föreläggandet. Därför bör krävas att detta har 

delgetts enligt delgivningslagen innan beslut meddelas om avvisande. Man 

torde inte behöva befara att en sadan ordning skall vara särskilt be

tungande för kronofogdemyndigheterna. Jag vill påpeka att besHimmclsen 

inte hindrar kronofogdemyndigheten att. när det bedöms som lämpligt. 

under hand uppmana sökanden att avhjälpa en brist i ansökan. Under

låtenhet att följa en sådan informell uppmaning kan dock inte föranleda 

avvisning. 

Förevarande paragraf bör inte gälla i allmänna mål (se 30 ~ ). 

6 § Denna paragraf innehåller bestämmelser om parts behörighet och 

representant för part. Paragrafen motsvarar 2 kap. 6 *första stycket och 19 

kap. 4 § i beredningens förslag. 

Giillande rätt. UL innehåller inte några bestämmelser om part och ställ

företrädare för part eller om ombud och hiträde åt part i utsökningsmål. 

RB:s regler om part och representant för part i tvistemål torde dock anses 

ha motsvarande tillämpning. i den mån de kan tillämpas. I utsökningsmål 

som har fullföljts till hovrätt eller högsta domstolen är RB:s bestämmelser 

tillämpliga (21 § Rp). 

Enligt R B kan varje fysisk eller juridisk person vara part i rättegång ( 11 

kap. I § första stycket och 2 * första stycket). Om pa11 inte råder över det 

om vilket tvistas eller om tvisten rör rättshandling som han inte själv tar 

ingå. förs talan av den som är partens ställföreträdare (I ~andra stycket). I 

fråga om talan på grund av skadegörande handling har de för brottmål 

meddelade bestämmelserna om processbehörighet i 20 kap. 14 § och 21 

kap. I § första stycket RB motsvarande tillämpning. För juridisk person 

förs talan av dess ställföreträdare ( 11 kap. 2 * andra stycket). Utlänning. 

som enligt lagen i sitt hemland är oförmögen att föra sin talan. fär föra talan 

här i landet. om han är behörig därtill enligt svensk lag O §). Bevis att den 

som i rättegång uppges vara part eller vill föra talan som part eller ställföre

trädare för part är behörig behövs inte. om inte domstolen finner att bevis 

bör företes (4 §). 

Parts talan får enligt RB föras genom ombud (12 kap. I § första stycket l. 

Som ombud får inte brukas annan än den som domstolen med hänsyn till 

redbarhet. insikter och tidigare verksamhet finner lämplig att vara ombud i 

målet (2 § första stycket). Vissa omständigheter utgör hinder att vara 

ombud (2-4 §§ ). Visar ombud oredlighet. oskicklighet eller oförstånd eller 

befinns han eljest olämplig. skall domstolen avvisa honom som ombud i 

målet. Domstolen kan också. om det finns skäl därtill. förklara honom 

obehörig antingen för viss tid eller tills vidare att brukas som ombud vid 

den domstolen (5 § ). Fullmakt för ombud skall ges muntligen inför 
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domstolen eller skriftligen. Skriftlig fullmakt skall vara egenhändigt 

undertecknad av parten (8 ~ ). Skriftlig fullmakt skall företes i huvudskrift. 

när ombudet första gängen för talan i målet vid domstolen (9 ~ ). Är full

makten inte tillgänglig då. skall domstolen som regel ge ombudet tid att 

förete den. I 9 ~ föreskrivs ocks~t bl.a. all om domstolen finner det ovisst 

huruvida parts underskrift på fullmakt är riktig den får medge anstånd för 

ovisshetens undanröjande samt att skriftlig fullmakt skall bifogas akten i 

huvudskrift eller styrkt avskrift. I 12 kap. RB meddelas vidare bestäm

melser bl.a. om vad fullmakt skall innehålla. i vad mån ombud får sätta 

annan i sitt ställe. den behörighet fullmakt medför och inskrLinkning i 

denna behörighet. återkallelse av fullmakt och avsligelse av partens talan 

samt verkan av att parten dör eller förlorar rådighet över tvisteföremålet 

( 12-15. 18 och 19 **L Part lär vid utförande av sin talan anlita biträde. För 

sådant biträde g1iller samma behörighetskrav som för ombud (22 * ). 
Laghcredningen. Beredningen föreslår att RB:s bestämmelser om parts 

behörighet och ställföreträdare för part skall ha motsvarande tillämpning i 

utsökningsmål. Om ett mål om verkställighet rör egendom som omyndig 

part råder över. får han sålunda enligt beredningen själv föra sin talan, 

t.ex. i utmätningsmäl mot honom som inte rör annan egendom än den han 

rfider över. Grundas ett utsökninf:smltl på rlittshandling som omyndig part 

själv med laga verkan har ingått. lär han ockstl själv föra talan i saken. Om 

en ansökan hos kronofogdemyndigheten grundar sig pä skadegörande 

handling. skall föreskrifterna i 20 kap. 14 * och 21 kap. I * första stycket 

RB ha motsvarande tillämpning. 

Beredningen framhåller vidare att när part inte sj1ilv får föra sin talan. 

partens s@lföreträdare är ensam behörig. Talan för omyndig förs dtl av 

förmyndaren. Om underårigs föräldrar htlda lir förmyndare och förvalt

ningen inte är delad enligt 13 kap. 8 ~ FB. förs talan av dem gemensamt. 

Bestämmelserna om behörighet att vara part och behörighet att föra 

talan som eller för part bör. anför beredningen, självmant iakttas av krono

fogdemyndigheten. Bevis om behörigheten bör dock inte krävas annat än 

om kronofogdemyndigheten anser att sådant bevis hör företes (se även 19 

kap. 4 § första stycket i beredningsförslaget). Ofta torde behörigheten 

framgå av handlingarna i ärendet. l.ex. av en dom. Kronofogdemyn

digheten hör inte kräva bevis utan att särskild anledning föreligger därtill. 

I 11 kap. RB meddelas även bestämmelser om skyldighet för part och 

ställföreträdare att infinna sig personligen vid förhandling i tvistemäl (5 * ). 
Dess regler passar enligt beredningen inte så bra för exekutiva ärenden och 

omfattas inte av hänvisningen i 2 kap. 6 §. Beredningen erinrar om att den i 

5, 16 och 19 kap. har tagit upp särskilda föreskrifter om skyldighet för part 

(och ställföreträdare) att i exekutivt ärende medverka personligen för all 

lämna upplysningar och ange sin ståndpunkt samt all inställa sig person

ligen vid förhör. 

Från behörighet att vara part bör. påpekar beredningen. skiljas frågan 
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vem som i ett exekutivt ärende är rätt part heträffande det anspråk som 

ärendet rör. Den frågan berörs inte i detta sammanhang. 

Beträffande RB:s bestämmelser om ombud och biträde framhåller bered

ningen att åtskilliga av dessa i praktiken sällan kan fä tilhimpning i 

exekutiva ärenden. Reglerna synes emellertid. i den män tillämpning kan 

komma i fråga. passa för sådana ärenden. Dä. det dessutom är praktiskt att 

samma regler gäller hos kronofogdemyndighet som i överinstanserna. har 

beredningen ansett lämpligt att hänvisa till RB:s bestämmelser om ombud 

och biträde ä.t part. 

I enlighet härmed anges i 2 kap. 6 § första stycket att beträffande parts 

behörighet samt ställföreträdare eller ombud för och biträde ät part har 11 

och 12 kap. RB motsvarande tillämpning. om inte annat föreskrivs. 

På ett par punkter har beredningen funnit anledning till avvikande regle

ring. Enligt RB skall muntlig fullmakt ges inför domstolen och skriftlig 

fullmakt företes när ombudet första gängen för talan i målet. Beredningen 

anser att en viss frihet bör tillkomma kronofogdemyndigheten att efter 

omständigheterna pröva om fullmakt behöver företes (ifr 2 * tredje stycket 

sista meningen lagen om handläggning av domstolsärenden). Beredningen 

erinrar till en början om att rättegängsfullmakt enligt 12 kap. 14 § första 

stycket 6 RB som regel medför behörighet för ombudet att söka verkstäl

lighet av domstolens dom. Man kan sålunda i allmänhet utgå från att 

ombud som har fört sökandens talan vid domstol också är behörig att söka 

verkställighet. I övrigt får kronofogdemyndigheten bedöma huruvida det 

finns skäl betvivla att den som uppger sig vara ombud är behörig. Även 

när det gäller ombud på svarandesidan är oftast onödigt att kräva fullmakt. 

Om t.ex. delgivning av ansökan har skett med svaranden personligen och 

yttrande eller annan inlaga därefter inkommer frän någon som säger sig 

vara ombud. torde man i allmänhet kunna utgå från att behörig fullmakt 

föreligger. Om den som upptriider som ombud gör dispositioner. måste 

emellertid försiktighet iakttas. Vidare framhäller beredningen att influtna 

medel inte fär utges till ombud som inte har styrkt sin behörighctatt lyfta 
medlen. Rättegångsfullmakt medför inte i och för sig behörighet för 

ombudet att uppbära i ärendet influtna medel. frånsett ersättning för rätte

gångskostnad ( 12 kap. 14 § första stycket 7 R B ). 

I första stycket av 19 kap. 4 §föreslår beredningen mot bakgrund av det 

sagda en bestämmelse enligt vilken bevis eller fullmakt som visar att den 

som uppger sig vara ställföreträdare eller ombud är behörig skall företes. 

om kronofogdemyndigheten finner det behövligt. Beredningen under

stryker att om tvekan räder bevis om vederbörandes behörighet som ställ

företrädare resp. fullmakt skall infordras. 

Även på en annan punkt anser beredningen att avsteg bör göras från 

RB:s reglering. I samband med att någon avvisas som ombud i mål vid 

domstol kan denna även förklara honom obehörig som ombud vid 

domstolen antingen för viss tid eller tills vidare. Bestämmelsen är tillämp-
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Jig även i fräga om rättegängsbiträde. Beredningen framhåller att det även i 

utsökningsärenden bör finnas möjlighet att avvisa olämpligt ombud eller 

biträde i ärendet. Befogenhet att förklara ombud eller biträde obehörigt för 
viss tid eller tills vidare sy.nes drn;k beredningen inte böra medges krono

fogdemyndigheten (jfr 48 ~ andra stycket förvaltningsprocesslagen och 6 § 

andra stycket förvaltningslagen). l enlighet härmeu föreskrivs i andra 

stycket av 19 kap. 4 *att om ombud eller biträde visar oskicklighet eller 

oför~tänd eller om han eljest är olämplig kronofogdemyndigheten fär 

avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet. 

Beredningen päpekar att de föreslagna bestämmelserna endast gäller 

beträffande förfarandet hos kronofogdemyndigheten. l högre instans 

tilliimpas RB:s bestämmelser. 

Rc111iss_1·ttra11de11a. Förslaget att bevis eller fullmakt som visar ställföre

triidares eller ombuds behörighet skall företes endast om kronofogdemyn

digheten finner det behövligt kritiseras i ett par remissyttranden. Enligt 

S1·ea hom'itt bör ombud. liksom enligt RB. alltid styrka sin behörighet i 
exekutiva iirenden. Det förefaller hovrätten särskilt viktigt att behörig

heten kontrolleras di\ ett anspråk drivs till sin spets genom begäran om 
verkställighet. Bestämmelsen bör åtminstone formuleras så att fullmakt 

skall företes om inte kronofogdemyndigheten finner det obehövligt. 

l\roncdi1gd1!fiire11ingen framhäller att underlåtenhet att avkräva 

borgenär registreringsbevis m.m. beträffande parterna i målet kan medföra 

t.cx. att influtna medel redovisas till obehörig person. Eftersom redovis

ning sker på kronofogdens ansvar. är det nödvändigt att partsställningen 
står klar för kronofogdemyndigheten. Det bör ankomma på kronofogden 

om han vill ta risken att inte kräva behörighetshandlingar. Att sådana 

handlingar har uppvisats vid domstol inskränker inte kronofogdemyn

dighetens skyldighet att kontrollera behörigheten. Granskningen av 

behörighetshandlingar och bevakningen av begärd komplettering är emel
lertid mycket arbetskrävande. För att kontrollen skall kunna inskränkas 

kriivs enligt föreningen en lagändring. som klargör att staten själv· ansvarar 

för den skada som kan vållas genom underlåten kontroll av behörig
hetshandlingar. 

Betriiffandc förslaget om befogenhet för kronofogdemyndighet att avvisa 

ombud eller biträde vänder !frea h1J\'riitt sig mot att avvisande endast kan 

ske i det aktuella ärendet. Hovrätten framhåller att inom det exekutiva 

området. liksom i rättegång enligt RB, möjlighet torde behövas att hålla 

notoriskt olämpliga personer borta frän verksamheten utan att olämplig

heten har dokumenterats i varje särskilt ärende. Att den föreslagna 

bestämmelsen överensstämmer med föreskrifter i förvaltningsprocess
lagen och förvaltningslagen utgör inte i och för sig något skäl för den före

slagna ordningen. Hovrätten kan dock tänka sig att acceptera förslaget. 

om det genom krav på auktorisati•Jn eller pä annat sätt kan förhindras att 

mindre lämpade personer uppträder som inkasserare vid kronofogde

myndigheterna. 
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FiiredraRanden. Remissinstanserna har godtagit beredningens förslag 

att RB:s bestämmelser om parts behörighet samt om ställföreträdare eller 

ombud för och biträde åt part i princip skall tillämpas även i utsök

ningsmål hos kronofogdemyndigheten. Även jag ansluter mig till förslaget. 

En bestämmelse som klargör att 11 och 12 kap. RB skall tillämpas i utsök

ningsmål har därför tagits upp i första stycket av 6 §. 

Beträffande frågan i vad mån det bör krävas att ombud för part styrker 

sin behörighet i utsökningsmål ansluter jag mig till beredningens upp
fattning att något ovillkorligt krav härpå inte bör ställas upp utan att krono

fogdemyndigheten bör efter omständigheterna pröva om den som uppger 

sig vara ombud skall behöva styrka sin behörighet. En sädan ordning torde 

förenkla handläggningen hos kronofogdemyndigheten utan att innebära 

nägon beaktansvärd risk för ritttsförlust. Med anledning av de farhågor 

som har yppats i ett remissyttrande vill jag erinra om beredningens utta

landen att kronofogdemyndigheten måste iaktta försiktighet. om den som 

uppträder såsom ombud gör dispositioner. samt att influtna medel inte fär 

betalas ut till ombud som inte har styrkt sin behörighet att lyfta medlen. 

Här kan också nämnas att inkassolagen (1974:182) innehåller en bestäm

melse (9 *) om att betalning som gäldenären har erlagt till den som har 

uppdrag att driva in fordran är gällande mot borgenären. Denna bestäm

melse torde dock inte befria kronofogdemyndigheten från skyldighet att 

kräva fullmakt när medel skall redovisas. Till de uttalanden angående 

ansvaret för eventuell skada som en remissinstans har gjort vill jag endast 

påpeka att härom gäller bestämmelserna i skadeståndslagen ( 1972:207. 

omtryckt 1975:404) om ansvar för staten vid myndighetsutövning i verk
samhet för vars fullgörande staten svarar. 

1 enlighet med det sagda har som andra stycke i förevarande paragraf 

tagits upp en bestämmelse om att ombud inte behöver styrka sin behörig

het genom fullmakt, annat än om kronofogdemyndigheten finner det 

behövligt. 

Någon uttrycklig regel om företeende av bevis om behörighet för ställ

företrlidare synes inte behövlig. Den förordade regleringen följer nämligen 

redan av första stycket jämfört med 11 kap. 4 ~ RB. Bestämmelsen i andra 

stycket har därför begränsats till att avse fullmakt för ombud. 

Även i fråga om kronofogdemyndighets befogenhet att avvisa ombud 

eller biträde kan jag i sak ansluta mig till beredningens förslag. Några 
olägenheter av att den som är olämplig kan avvisas endast för det aktuella 

målet torde inte behöva befaras. 

Det förtjänar påpekas att paragrafen behandlar "'parts" behörighet och 

representant för "part". Det är emellertid utan särskild föreskrift tydligt 

att bestämmelserna skall tillämpas inte endast beträffande sökande och 

svarande utan vid behov även i fråga om annan sakägare i utsökningsmål. 

t.ex. panthavare som gör anspråk på betalning ur utmätt egendom. 

Bestämmelserna i förevarande paragraf bör inte gälla i allmänna mål 

såvitt avser staten/borgenären (se 30 ~ ). 
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7 §. I denna paragraf regleras frågan när en ansökan eller annan handling 

skall anses ha kommit in till kronofogdemyndigheten. Paragrafen 

motsvarar 19 kap. 5 §i beredningens förslag. 

Giil/ande riitt. Nägra uttry~kliga bestämmelser finns inte om när 

handling skall anses ha kommit in till utmätningsmannen eller över

exekutor. I 7 § förvaltningslagen och 44 § förvaltningsprocesslagen finns 

regler om när handling skall anses ha kommit in till myndighet som avses i 

dessa lagar. Likalydande bestämmelser har ocksä meddelats i RB. 

l 33 kap. 3 § första stycket RB anges som huvudregel att inlaga eller 

annan handling anses ha kommit in till domstolen den dag dä handlingen 

eller avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen är insluten, har 

anlänt till domstolen eller kommit behörig tjänsteman till handa <första 
meningen). I andra meningen föreskrivs att om domstolen särskilt under

rättas om att telegram till domstolen har anlänt till telegrafanstalt, tele

grammet anses ha kommit in redan när underrättelsen har nätt behörig 

tjänsteman. Enligt andra stycket gäller att om det kan antas att handlingen 
eller avi om denna viss dag har avlämnats i domstolens kansli eller avskilts 

för domstolen pä postanstalt. handlingen resp. avin anses ha kommit in 

den dagen. om den har kommit behörig tjänsteman till handa närmast 

följande arbetsdag. Slutligen innehäller paragrafens tredje stycke bestäm

melse om att domstolen fär kräva att avsändaren genom undertecknad 

handling bekräftar telegram eller annat meddelande som inte är under
tecknat. 

Lagberedningen. Beredningen erinrar om att varken förvaltningslagen 

eller RB är direkt tillämplig pä exekutiva ärenden. De berörda bestäm
melserna torde dock bli analogiskt tillämpliga inom exekutionsväsendet, 
om inte annat sägs. Uttryckliga bestämmelser i saken bör dock enligt 

beredningen tas in i UB. I första stycket av 19 kap. 5 § har i enlighet 
härmed tagits upp föreskrift att 33 kap. 3 § RB har motsvarande tillämp

ning beträffande inkommande handlingar. 

Beredningen päpekar att om kronofogdemyndighet har flera statio
neringsorter instruktionsvis fär avgöras var post skall tas emot eller hand

lingar lämnas in. Frllnsett fall som avses i andra stycket av paragrafen bör 

enligt beredningen handling anses inkommen i behörig ordning, om den 

har kommit in till någondera expeditionen. 

När skepp. luftfartyg m.m. eller fast egendom skall säljas pä auktion 

och innehavare av fordran eller rättighet behöver ta till vara sin rätt, är 

denne enligt beredningens förslag skyldig att göra anmälan därom senast 

vid bevakningssammanträde ell~~r annan förhandling i samband med 

auktionen ( 11 kap. 9 §, 12 kap. I §jämförd med 11 kap. 9 § samt 13 kap. 23 

§ beredningens förslag). Yrkande om t.ex. indragning av gemensamt 

intecknad fastighet skall framstäl.las senast vid bevakningssammanträdet 

(13 kap. 49 §). Vidare nämner bero~dningen att ogulden del av köpeskilling 

skall betalas senast vid fördelningssammanträde ( 11 kap. 16 § fjärde 
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stycket. 12 kap. I §jämförd med nämnda lagrum samt 13 kap. 35 § fjärde 

stycket). I dessa och liknande fall är det enligt beredningen nödvändigt att 

anmälan eller annan åtgärd som skall vidtas blir känd för förrättnings

mannen innan sammanträdet eller förhandlingen avslutas. Det är sålunda 

t.ex. inte tillräckligt att ett yrkande som har framställts finns i brev som 

ligger på postanstalt. Enligt motivuttalanden (se prop. 1973:30 s. 81 l skulle 

detta gälla utan vidare. eftersom principerna i 33 kap. 3 § RB inte skulle 

tillämpas i sådana fall. Beredningen har emellertid ansett det önskvärt att 

frågan regleras uttryckligen. 

I andra stycket av paragrafen har därför gjorts undantag från bestäm

melsen i första stycket så till vida att anmälan eller annan åtgärd. som skall 

ske innan utmätt egendom säljs, sammanträde avslutas eller beslut 

meddelas inte kommer i betraktande, om den inte har hunnit bli känd 

dessförinnan. Att försändelse inte på vanligt sätt har avhämtats utan blivit 

kvarliggande på posten får enligt beredningen inte läggas sakägare till last. 

Har avi kommit förrättningsmannen tillhanda, bör han låta hämta försän

delsen, om det låter sig göra utan avsevärd olägenhet för sakägarna. När 

det inte kan ske. måste försändelsen anses för sent inkommen. Bered

ningen anmärker att tillämpningen kan vålla svårigheter men att sådana 

över huvud inte kan förebyggas. om man så långt möjligt vill följa den 

liberala linje som lagstiftaren har slagit in på i 33 kap. RB liksom i förvalt

ningsprocesslagen och förvaltningslagen. 

F<Jredraganden. Bestämmelserna i förevarande paragraf överens

stämmer i sak med beredningens förslag. 

8 § Denna paragraf innehåller bestämmelser om anlitande av tolk och 

om översättning av handlingar. Första stycket motsvarar 2 kap. 6 § andra 

stycket i beredningens förslag. medan andra stycket saknar motsvarighet i 

beredningens förslag. 

Gällande riitt. Uttryckliga hestämmelser som medger utmätnings

mannen eller överexekutor att anlita tolk finns inte f.n. Sådan befogenhet 

anses dock finnas. Den som anlitas som tolk får ersättning av allmänna 

medel. Särskild avgift för stats verkets kostnad för tolk tas inte ut i målet (5 

§ andra stycket exekutionsavgiftskungörelsen). I fråga om översättning av 

handlingar i utsökningsmål finns i dag endast vissa bestämmelser i USK 

(57 §). 

lagheredningen. Kronofogdemyndigheten bör enligt beredningen vid 

behov kunna anlita tolk i exekutivt ärende. om part eller annan som deltar i 

ärendet inte behärskar svenska språket eller är allvarligt hörsel- eller tal

skadad. Bestämmelse härom har tagits upp i andra stycket av 2 kap. 6 §. 

Beredningen har inte ansett att bestämmelser behöver meddelas om jäv för 

tolk i exekutiva ärenden eller om ed eller försäkran. 

Beredningen anser att den som anlitas som tolk och inte fullgör 

uppdraget i tjänsten bör erhålla arvode samt gottgörelse för kostnader och 
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tidsspillan. Ersiittningen hör utgå av allmänna medel och kostnaden stanna 

på statsverket. Man kan enligt beredningen förmoda att tolk inte ofta 

behöver anlitas i exekutiva ärenden. Statsverkets kostnad torde därför bli 

ohetyJlig. I balken synes inte behöva anges mer än att kostnaden för tolk 

betalas av allmänna medel. Er~ättningsgrunderna kan regleras i admi

nistrativ ordning. 

Beredningen påpekar att befogenheten att anlita tolk enligt 50 §förvalt

ningsprocesslagcn och 9 § förvaltningslagen avser inte bara muntliga 

mellanhavanden med den som inte hehärskar svenska språket utan också 

fall da inlaga eller annan handling på främmande språk ges in till myndig

heten eller denna skall meddela sig skriftligen med någon som inte förstår 

svenska. dvs. da skriftlig översättning kan behöva ske. I RB har förts in 

särskilda hestiimmelser om översättning (33 kap. 9 §). 

Beträffande kronofogdemyndighetens verksamhet erinrar beredningen 

om att det i princip för verkställighet krävs att exekutionstiteln är svensk. 

Utländska domar och heslut m.m. får verkställas endast när särskilda 

hestiimmelser medger det (se 3 kap. 4 * beredningsförslaget). Sådana 

bestiimmelser brukar innehålla föreskrift om att. när verkställighet söks, 

handling som är avfattad på utländskt språk skall - frånsett danska eller 

norska språket - vara åtföljd av översättning (se I.ex. 2 § sistå stycket 

lagen 1962:512 om indrivning i Sverige av underhållsbidrag. fastställda i 

Danmark. Finland. Island eller Norge). Handling får numera i princip inte 

avvisas därför att den inte är avfattad på svenska. Antagligen bör dock 

avvisning ske i nu nämnda fall. om sökanden inte efter föreläggande 

inkommer med behövlig översättning. 

Med hänsyn bl.a. till att talan mot kronofogdemyndighetens beslut skall 

fullföljas till hovrätt anser beredningen att RB i princip bör vara utgångs
punkt för reglering av frl'lgan om översättning av handling som kommer in 

till kronofogdemyndigheten. Beredningen anser att bestämmelser härom 

lämpligen kan meddelas i administrativ ordning. I den mån det anses 

lämpligt kan sålunda föreskrivas att handling som är avfattad på 

friimmande språk skall vara åtföljd av översättning och att den får lämnas 

utan avseende om översättning inte kommer in. Kronofogdemyndigheten 

kan också bemyndigas att ombesö~ja översättning av handling. Ersättning 

för översättning av handling som ~.ökanden inger skulle i andra ärenden än 

införsel kunna tas ut som förrättningskostnad, men beredningen förordar 

att ersiittningen. liksom enligt förvaltningsprocesslagen och förvaltnings

lagen, får stanna på statsverket. 

Remissyttrandena. Ett par remissinstanser vänder sig mot beredningens 

uttalande att bestämmelser inte hl'höver meddelas om jäv för tolk i utsök

ningsmäl eller om ed eller förs;ikran för sådan tolk. Uin.utyrelsen i Stock

holms liin ifrågasätter om inte i vart fall jävshestämmelser, liknande dem 

som finns i 5 kap. 6 § fjärde stycket RB. hör finnas. Enligt hol'riitten för 

Ö1"re Norrland bör regler om jäv och om ed eller försäkran för tolk 
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meddelas beträffande muntlig förhandling i fördelningstvist som krono

fogdemyndigheten själv prövar med tillämpning av 19 kap. 19 och 20 ** 
beredningens förslag. 

Enligt RSV måste reglerna om gäldenärens upplysningsplikt medföra att 

tolk kommer att användas i mycket större omfattning iin f. n. På vissa ortt:r 

kommer det dock att bli svårt att få tag i auktoriserad tolk. särskilt da lkl 

gäller mera ovanliga språk. RSV. som hänvisar till uttalanden i prop. 

1974: I bil. 13 s. 167-175. betonar vikten av en uthyggd tolkutbildning och 
tolkförmedling. 

FöredraRlrnden. I första stycket av förevarande paragraf har tagits upp 

bestämmelser om tolk i utsökningsmål. vilka i huvudsak överensstämmer 

med beredningens förslag i 2 kap. 6 §andra stycket. Beträffande kostnads

frågan bör dock anges endast att tolk som inte fullgör uppdraget i tjänsten 

har rätt till ersättning av allmänna medel. Jag delar beredningens upp

fattning att ersättning för kostnaden inte bör tas ut särskilt av parterna i 

målet. Föreskrift härom bör. liksom beträffande vissa andra kostnader. 

meddelas av regeringen. Jag delar beredningens mening att föreskrifter 

inte behöver meddelas om jäv för tolk i utsökningsmål eller om cd för 

sådan tolk. 
Med anledning av vad RSV har anfört vill jag framhålla att tolk numera 

kan auktoriseras genom godkän_nande av kommerskollegium (se förord

ningen 1975:590 om godkännande av tolkar och auktorisation av över

sättare). Både härigenom och genom andra åtgärder har tolkförmedlingen 

avsevärt förbättrats. 

Enligt min mening bör även frågan om översättning av handlingar som 

kommer in till kronofogdemyndigheten regleras i UB. Det synes lämpligt 

att därvid anknyta till RB:s bestämmelser i saken. I 33 kap. 9 § första 

stycket RB anges att om från part inkommen inlaga eller annan handling 
inte är avfattad på svenska språket domstolen får vid behov antingen 

förelägga parten att tillhandahålla bestyrkt översättning av handlingen 
eller uppdra åt lämplig person att översätta handlingen. Efterkommes inte 

föreläggande att tillhandahålla översättning. får handlingen lämnas utan 
avseende. Enligt andra stycket i samma paragraf har den som har biträtt 

domstolen med översättning rätt till ersättning av allmänna medel efter vad 

domstolen prövar skäligt. I brottmål i vilket åklagare för talan skall ersätt

ningen gäldas av statsverket. Denna reglering torde i huvudsak vara 

lämplig också i utsökningsmål. I enlighet härmed föreskrivs i andra 

stycket av förevarande paragraf att i fråga om översättning av ansökan 

eller annan handling som inte är avfattad på svenska språket tillämpas 33 

kap. 9 § RB. Av hänvisningen följer bl.a. att inkommen handling kan 

lämnas utan avseende. om föreläggande att tillhandahålla översättning 

inte efterkommes. Handling som är avfattad på danska eller norska 

språket bör alltid godtas. Jag vill tillägga att översättare numera kan få 

auktorisation efter prövning av kommerskollegium (se den tidigare 
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niimnda förordningen). Till invandrarverket finns vidare knuten en språk

sektion som kan f1ta sig kvalificerade översättningsuppdrag från bl.a. 

myndigheter. 

9 * Denna partigraf behandlar det fallet att part eller tredje man, som har 

försummat att iaktta föreskriven frist i utsökningsmål. har haft laga förfall 

för sin untlerlntenhet. Paragrafen motsvarar 19 kap. 6 § beredningens 

förslag. 

Giillwule riilf. 1 UL finns bestiimmelser om laga förfall endast i fråga om 

klagan över beslut eller åtgiird av utmätningsman. I 204 § I mom. anges 

sålunda all om den i 20 I eller 203 § föreskrivna tiden för klagan försitts 

m:h laga förfall inte visas inom samma tid. klagan inte får tas upp till 

prövning såvitt den avser att vinna ändring i utmätningsmannens åtgärd. 

Om laga förfall visas före klago;:idens utgång. skall överexekutor enligt 

samma paragraf sätta ut ny tid· för klaganden att fullfölja målet. I den mån 

UL saknar bestämmelser om laga förfall torde RB:s föreskrifter i ämnet 

vara analogiskt tillämpliga. I fråga om fullföljd av talan till hovrätt och 

högsta domstolen samt förfarandet där följer direkt av 21 § Rp att RB är 

tillämplig. 

Med laga förfall försti\.s på utsökningsrättens område detsamma som i 

rättegång. Enligt 32 kap. 8 § första stycket RB föreligger laga förfall då 

någon genom avbrott i allmänna samfärdseln. sjukdom eller annan omstän

dighet. som han inte hade bort fönrtse eller som rätten eljest finner utgöra 

giltig ursäkt, har hindrats att fullgöra vad som har ålegat honom. Enligt 

andra stycket i paragrafen skall som laga förfall för part också anses att 
hinder av angivet slag har förelegat för ombud som parten har vidtalat och 

annat ombud inte har kunnat ställas i tid. 

/.agheredningen. Enligt beredningens förslag kan kronofogdemyndighet 

föreliigga sakägare vid vite all fullgöra prestation som åligger honom eller 

att iaktta något som eljest tillhör förfarandet i målet hos kronofogdemyn
digheten (se 5 kap. 4 och 13 §§. 16 kap. 4 §samt 19 kap. 8. 9 och 13 §§). Vid 

laga förfall skulle enligt beredningen troligen 32 kap. 6 § RB kunna få 

analogisk tillämpning. om inte annat föreskrivs. Beträffande frist för 

fullföljd av talan till hovrätt skulle i avsaknad av särskild bestämmelse 

antagligen 32 kap. 7 § RB tillämpas analogt. 

Beredningen framhåller att dess förslag innehåller åtskilliga andra 

bestämmelser om frister vilka inte täcks av RB:s bestämmelser om laga 

förfall. I fri\ga om dessa kan det inte med analogisk tillämpning av RB bli 

möjligt att få ny tid utsatt. De viktigaste bestämmelserna är föreskrifterna i 

S kap. om att utmätningsverkan av vissa avgöranden förfaller om inte för

säljning begärs inom viss tid (IS §)samt om föreläggande för tredje man att 

väcka talan mot sökanden och gäldenären angående bättre rätt till lös 

egendom ( 19 *) eller till fast egendom (24 * l resp. föreläggande för 

sökanden att väcka talan mot tredje man angående äganderätten till utmätt 
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lös egendom (20 §. se även 26 §)eller om beståndet av utmätt fordran eller 

rättighet (21 § ). I dessa fall skall talan väckas inom en månad från att före

läggandet har delgetts vederbörande. En liknande bestämmelse finns i 14 

kap. 9 § för det fallet att tvist råder om rätten till influtna medel. Vidare 

erinrar beredningen om bestämmelsen i 10 kap. 15 § där det sägs att om 

utmätning har skett av pantbrev i skepp eller fast egendom yrkande att 

den. intecknade egendomen skall tas i anspråk skall framställas inom en 

månad från utmätningen. Enligt 17 § i samma kapitel har bestämmelsen 
motsvarande tillämpning i fråga om inteckning i luftfartyg eller reservdelar 

därtill. Enligt 14 kap. 20 § åligger det borgenär. för vilken utdelning har be

räknats, att inom ett år från det att fördelningen vann laga kraft förete vissa 

handlingar (t.ex. pantbrev) för att medlen skall fä betalas ut till honom. 

Vidare måste i åtskilliga fall part eller annan sakägare framställa yrkande 

eller eljest iaktta något vid sammanträde. före auktion. under auktionen 

eller i annat sammanhang för att det skall kunna beaktas (set.ex. 11 kap. 6, 

9. 16 och 21 §§.motsvarande fall enligt 12 kap. och 13 kap. 13, 23, 35, 42, 
49 och 58 §§ ). 

Enligt beredningens mening är det särskilt angeläget att frist som gäller 

vid föreläggande att väcka talan vid domstol eller i annan särskild ordning 

kan förlängas i händelse av laga förfall. En möjlighet därtill bör därför 
införas. En sådan reglering skulle nära överensstämma med vad som 

gäller beträffande fullföljd av talan i fall då 32 kap. 7 § RB är tillämplig (se 

även 58 kap. 11 § RB). I fråga om laga förfall när talan mot beslut av krono

fog<lefogdemyndighet skall fullföljas till hovrätten bör likaledes RB:s 
reglering i 32 kap. 7 §och 58 kap. 11 §efterliknas. Beträffande andra frister 

som enligt förslaget skall tillämpas hos kronofogdemyndigheten, vare sig 

direkt enligt bestämmelse i balken eller enligt kronofogdemyndighetens 

beslut. bör enligt beredningen den reglering tillämpas som enligt 32 kap. 6 

§ RB gäller för <le fall som avses där. 
Lagtekniskt bör den förordade regleringen enligt beredningen genom

föras på det sättet att i paragrafen först beaktas de fall då part eller tredje 

man underlåter att inom föreskriven tid iaktta något som åligger honom i 

ärende hos kronofogdemyndigheten. Föreskrift härom har tagits upp som 

första mening i första stycket av paragrafen. Där sägs att om det finns 
anledning anta att part eller tredje man har laga förfall. underlåtenheten 

inte skall leda till påföljd eller eljest läggas honom till last i ärendet. 

Bestämmelsen är inskränkt till vad som skall iakttas i ett hos krono
fogdemyndigheten alltjämt anhängigt ärende. En sådan föreskrift om upp

sägning inom viss tid som meddelas i 13 kap. 46 § hört.ex. inte hit. Vidare 

framhåller beredningen att bestämmelsen endast gäller part eller annan 
sakägare i ärendet och tredje man som har ålagts att fullgöra något och att 

<len t.ex. inte kan åberopas av utomstående som inte har kunnat infinna 

sig till auktion. En nyttjanderättshavare som önskar bevaka sin rätt vid 

auktion men har fått laga förfall omfattas däremot (jfr dock andra 

meningen i första stycket). 

15 Riksdagen 1980/81. 1 sam/. Nr 8. Del I 
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Kronofogdemyndigheten skali enligt beredningens förslag självmant 

beakta huruvida det föreligger omständighet som ger anledning anta laga 

förfall. Detta behöver sålunda inte styrkas men det är tydligt att en lö~ 

förmodan inte utgör tillräcklig anledning att inställa förrättning. När det är 

angeläget att fä besked finns enligt beredningen i allmänhet möjlighet att ta 

reda på varför väntad sakägare har uteblivit. Beredningen anser att krono

fogdemyndigheten själv bör uppmärksamma huruvida sakägare som veter

ligen har stort intresse t.ex. av aktuell auktion är närvarande eller inte och 

försöka utröna orsaken till utevaro. Om förfarandet fortgår trots att 
anledning anta laga förfall föreligger. kan den som verkligen hade laga 

förfall överklaga meddelat beslut. 

Beredningen tror inte att bestämmelserna skall behöva medföra några 

beaktansvärda praktiska svårigheter för kronofogdemyndigheten. Vid 

behov får myndigheten bestämma inom vilken tid vederbörande bör iaktta 

vad han har försummat. Kanske kan man dock inte bortse från att regeln 

kan leda till mindre önskvärda resultat i fråga om bevakningssam

manträden och auktioner till vilka ett flertal sakägare har kallats och som 
f.ö. också är öppna för spekulanter och andra. Som andra mening i första 

stycket av paragrafen har därför tagits upp en föreskrift att auktion eller 

bevakningssammanträde inte behöver skjutas upp eller ställas in annat än 

om synnerliga skäl föreligger. Att sökanden kan antas ha laga förfall kan 
enligt beredningen vara anledning att skjuta upp auktion vid vilken han 

skall bevaka sin rätt. Om det enligt vad som är känt är av vikt för nytt

janderättshavare att skydda sin nyttjanderätt och han kan antas ha laga 

förfall, kan det också föreligga anledning till uppskov. 
I andra stycket regleras härefter det fallet att någon enligt meddelat 

föreläggande skall inom viss tid väcka talan vid domstol eller i annan 

särskild ordning. I anslutning till vad som har sagts i det föregående 

föreslås här att kronofogdemyndigheten skall sätta ut ny tid, om laga 

förfall visas före utgången av förelagd tid. Det kan enligt beredningen vara 
tveksamt huruvida det i fall niir talan skall väckas vid domstol bör 

ankomma på kronofogdemyndigheten eller på domstolen att sätta ut ny 
tid. Till stöd för förslagets ståndpunkt talar att domstolen inte har någon 

kännedom om föreläggandet, medan däremot kronofogdemyndigheten vet 

vad det är fråga om och alltjämt har ärendet anhängigt. Dessutom omfattar 

bestämmelsen även det fallet att talan skall väckas i annan ordning än 

genom stämning till domstol. Enligt beredningen vinner man en enhetlig 

och enkel reglering av frågan, om befogenheten tilläggs kronofogdemyn

digheten. Om laga förfall inom utsatt tid har visats hos rätten eller där 

talan eljest skall väckas. bör det emellertid godtas av kronofogdemyn

digheten. I 19 kap. 45 § meddelas bestämmelse om återställande av 
försutten tid när laga förfall inte har visats före tidens utgång. Den· 

omfattar dock inte alla fall som gi\r in under andra stycket i 19 kap. 6 ~. 

Beredningen papekar att första och andra styckena i paragrafen är 
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tillämpliga även om det skulle vara högre instans som efter besvär har 

meddelat föreläggande med stöd av balken. Om frågan i första styckets fall 

rör något som skall iakttas i hovrätten. ankommer det givetvis på 
hovriitten att avgöra om underlåtenhet att fullgöra detta skall läggas veder

börande till last (jfr 32 kap. 6 § RBJ. I andra styckets fall blir det den krono

fogdemyndighet där ärendet är anhängigt som prövar frågan om utsättande 

av ny tid, även om föreläggandet har meddelats av hovrätten. 

Om någon med åberopande av laga förfall överklagar beslut eller åtgärd 

av kronofogdemyndighet, bör enligt beredningen beslutet eller åtgärden 

inte hävas annat än om sådana omständigheter föreligger att uppskov hade 

bort äga rum om förfallet hade varit känt samt klaganden har lidit skada 

genom att förfarandet har fortgått. Undantagsvis kan klagan tänkas 

föranleda jämkning av meddelat beslut. 

I tredje stycket av 19 kap. 6 § anges att 32 kap. 8 § RB tillämpas i frågan 

när laga förfall skall anses föreligga. 

Remissyttrandena. Enligt S1·ea hm·riitt är kronofogdemyndighetens 

skyldighet att undersöka huruvida laga förfall kan antas föreligga, så som 
skyldigheten har framställts i motiven. alltför vittgående. Av samma 

mening är kronofogdeföreninRen. som anser att bestämmelsen kommer att 

vålla stora praktiska svårigheter. Föreningen föreslår att paragrafens 

lydelse ändras så att fråga om laga förfall skall prövas endast efter yrkande 
av part. Beredningens uttalanden kritiseras även av länsstyrelsen i 

Äli·shorg.1· lii11, som framhåller att det måste vara mycket svårt att bedöma 

varför en sakägare inte har kommit till en förrättning och huruvida synner

liga skäl föreligger för att ställa in förrättningen. 

5frea ho1·riitt kritiserar lydelsen av första stycket andra meningen och 

undrar om kronofogdemyndigheten skall ha rätt att skjuta upp auktion 

även då synnerliga skäl inte föreligger. 
F1)redra!(aflllen. Bestämmelserna i paragrafen överensstämmer, frånsett 

några redaktionella jämkningar, med beredningens förslag. Jag anser det 

inte nödvändigt att i första stycket andra meningen uttryckligen skilja 

mellan uppskov eller inställande av bevakningssammanträde eller auktion. 
En viktig fråga är om laga förfall bör beaktas av kronofogdemyndigheten 

självmant eller endast efter invändning därom. För egen del anser jag att 

den senare lösningen inte är godtagbar. En sådan ordning skulle strida mot 

vad som gäller bl.a. i rättegång och skulle gå ut även över den som på 

grund av förfallet också har varit förhindrad att anmäla detta. Det bör 

emellertid i allmänhet inte krävas att kronofogdemyndigheten närmare 

undersöker anledningen till att sakägare inte har infunnit sig till bevak

ningssammanträde eller exekutiv auktion. Sådan skyldighet bör enligt min 

mening föreligga endast när omständigheterna ger särskild anledning till 

det. 
För det fallet att den som vill anföra besvär över kronofogdemyndighets 

beslut visar laga förfall före besvärstidens utgång föreslås en särskild 
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bestämmelse i 18 kap. 10 §andra stycket. Se även 18 kap. 21 §. 

Förhör 

Denna avdelning innehåller bestämmelser om förhör med part eller 

tredje man. Bestämmelserna, som i huvudsak saknar motsvarighet i UL. 
rör befogenheten att hålla förhör, kallelser, förelägganden och utdömande 

av vite, hämtning, ersättning till den som inställer sig till förhör och 

tystnadsplikt. Reglerna motsvarar vissa bestämmelser i 5 och 16 kap. samt 
19 kap. 8- 12 §§beredningens förslag. 

10 § I denna paragraf ges regler om förhör med svaranden i utsök

ningsmål. Paragrafen motsvarar 5 kap. 13 §första stycket och 16 kap. 3 § 

första stycket andra meningen samt 19 kap. 8 § beredningens förslag. 
Gällande rätt. F.n. finns inte några bestämmelser angående förhör med 

part eller annan i mål om verkställighet hos utmätningsmanncn (jfr 
däremot beträffande ärende angående utmätningsed hos konkursdomaren 

5-9 §§ lagen om utmätningsed). I fråga om överexekutors handläggning av 

handräckningsmål föreskrivs i 1~>5 § 2 mom. UL dels att om någon skall 
höras i målet överexekutor förordnar hur det skall ske, dels att över
exekutor får förelägga vite eller föreskriva att målet avgörs även om part 

försummar att fullgöra vad som har ålagts honom. Detta gäller enligt 3 

mom. även i andra utsökningsmål hos överexekutor, för vilka annan 

ordning inte är föreskriven i UL. Det torde emellertid i praktiken inte 

förekomma att överex.ekutor håller muntligt förhör i utsökningsmål. 
Lagberedningen. Beredningen framhåller att innan exekutionstitel i 

enskilda mål föreligger en långvarig och kostsam procedur kan ha ägt rum. 

Det är enligt beredningen angeläget att exekutionsförfarandet inte blir så 
komplicerat att även det drar ut på tiden eller belastar sökanden med 
avsevärda kostnader. Det kan därför t.ex. inte krävas kontradiktorisk för
handling i alla ärenden med hänsyn till att det ibland kan göras invänd
ningar mot sökt verkställighet som man inte bör bortse från. Däremot är 

det angeläget att svaranden får tillfälle att yttra sig och att sökanden får 

svara på invändningar som svaranden gör. Möjlighet till förhandling bör 

stå till buds men inte anlitas i onödan. 

Enligt 5 kap. 4 § beredningens förslag skall utmätningsgäldenär vara 

skyldig att lämna uppgifter om sina tillgångar. Beredningen föreslår vidare i 
5 kap. 13 § första stycket att gäldenären kan åläggas att inställa sig till 

förhör, om skälig anledning föreligger därtill. Bestämmelsen är emellertid 

inte inskränkt till fall då upplysningar behövs om gäldenärens tillgångar 

utan är tillämplig även i andra fall då det är angeläget att gäldenären hörs 

muntligen. Gäldenären hart.ex. framställt invändning mot sökt utmätning 
eller har begärt att fä förfoga över utmätt egendom och bör höras närmare 
om invändningen eller önskemålet. Beträffande införsel föreslås däremot 
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inte befogenhet att hålla förhör med gäldenären. 

I fri'1ga om verkställighet av annan förpliktelse än betalningsskyldighct 

föreslår beredningen att svaranden kan åläggas att inställa sig till förhör. 

om skälig anledning därtill föreligger ( 16 kap. 3 * första stycket andra me
ningen I. Enligt beredningen kan det i mera komplicerade ärenden vara till 

fördel att kronofogdemyndigheten diskuterar saken med svaranden eller 

med båda parterna innan beslut fattas om sättet för verkställigheten. 

Särskilt om verks@lighcten kan medföra stora kostnader är en över

läggning med parterna motiverad. Ett annat skäl till förhör kan enligt 

beredningen vara att svaranden har liimnat uppgifter som inte vinner 

tilltro eller har underlåtit att yttra sig med anledning av tidigare anmodan. 

Beredningen framhåller att kronofogdemyndigheten i första hand bör 

inhämta behövliga uppgifter ptl enklare sätt än genom förhör. t.ex. per 

telefon. I samband med förriittning kan också upplysningar inhämtas. 

rörhör bör inte h<'tllas utan att ärendets beskaffenhet kräver det. 

Beträffande förhör i ärende om utmätning påpekar beredningen att 

uppgifter som gäldenären lämnar bör upptecknas. bl.a. för att de skall 

kunna läggas till grund för bekräftelse på heder och samvete. 

I fråga om kallelser och förelägganden när förhör skall äga rum med 

svaranden föreslår beredningen bestämmelser i 19 kap. 8 §. Till sådant 

förhör bör enligt beredningen båda parterna kallas. Föreskrift härom har 

tagits upp som ett första stycke i paragrafen. Även sökanden skall sålunda 

kallas till förhöret. Han kan givetvis ha intresse av att närvara och bidra 

till utredningen. Närmare föreskrifter om sättet för kallelse kan meddelas i 

administrativ ordning. I ärenden angående indrivning av böter. skatter o.d. 

blir kallelse till särskild representant för sökanden som regel inte aktuell. 

Om svaranden skall höras. torde det enligt beredningen som regel vara 

nödvändigt att han kommer personligen. Även sökanden bör ibland höras 

personligen. Beredningen föreslår därför i ett andra stycke av paragrafen 

att kronofogdemyndigheten skall kunna förelägga part personlig inställelse 

vid vite. som har maximerats till 1.000 kr. Om svaranden uteblir trots före

läggande vid vite. kan enligt 19 kap. 10 *andra stycket hämtning komma i 

fråga. 

När parts personliga närvaro inte behövs. bör han enligt beredningen 

kallas att inställa sig personligen eller genom ombud. Är det av vikt att 

sökanden är representerad. bör denne kunna föreläggas påföljden att hans 

ansökan avvisas om han inte inställer sig. Bestämmelse härom har tagits 

upp som ett tre<lje stycke i 19 kap. 8 §. I övrigt behöver sökandens utevaro 

ofta inte hindra att ärendets handläggning fortgår. Kallelsen bör lämpligen 

innehälla upplysning i detta hänseende. 

Är part juridisk person, får kallelsen anpassas därefter. Föreläggande att 

inställa sig personligen kan dä riktas mot ställföreträdare för parten (jfr 2 

kap. 6 * första stycket i beredningsförslaget och 11 kap. 5 § andra stycket 

RB). Motsvarande gäller förmyndare eller god man för part. 
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Beredningen framhäller vidare att fri\gan huruvida vitesföreläggande bör 

meddelas eller inte fi'\r bedömas efter omständigheterna. Enligt 2 kap. 16 § 

andra styået beredningens förslag får vite inte föreläggas staten. Vites

föreHigganue skall givetvis uelges den som avses meu föreläggandet. 

Bestämmelse härom kan mcduelas i auministrativ ordning. 

Uppgifter som gäldenär i utmätningsärenue lämnar om sina tillgångar är 

han enligt 5 kap. 13 * tredje stycket i förslaget skyldig att skriftligen 

bekrMta p<'I heder och samvete. Enligt förslaget skall förhör i övrigt 

försiggå utan att part avkriivs eu eller försäkran. 

Enligt bercuningens förslag skall i en del fall hållas särskilda samman

triiden vilka inte betecknas som förhör. Som exempel nämner beredningen 

sammanträde för prövning av fråga om särskild försäljning av fastighetstill

behör ( 13 kap. 14 * ). bevakningssammanträde före fastighetsauktion ( 13 

kap. 19 *)och sammanträde för fördelning av medel som har influtit efter 

utmätning ( 14 kap. 6 * ). Bcträlfanue uessa sammanträden finns föreskrifter 

om kallelser och underrättelser i de kapitel uär sammanträdena behandlas. 
- - - . 

Beredningen papekar att bestämmelserna i 19 kap. 8 § inte gäller sådana 

sammanträuen. 1 fråga om tvist som prövas av kronofogdemyndighet 

enligt 14 kap. 9 * treujc stycket meddelas föreskrifter i 19 kap. 19 och 20 

**· Remissyttral!(if.'11a. Förslaget att svaranden skall kunna äläggas att 

inställa sig till förhör inför kronofogdemyndigheten tillstyrks i allmänhet 

av remissinstanserna. Kammarriitten i Stockholm uttalar sälunda att mot

svarande regler i förvaltningsprocesslagen om muntlig förhandling har 

tillämpats i såuan omfattning, att det står klart att muntligheten i många 

mål spelar en viktig och ibland avgörande roll i utredningshänseende. Mot 

bakgrunu av sina erfarenheter förutspår kammarrätten att den föreslagna 

förhörsbefogenheten kommer att fylla en viktig funktion. Kronofof:deföre

ni11ge11 anser att förhörsmöjligheten i, mM om utmätning. i förening med 
skyldigheten att på heller och samvete bekräfta de uppgifter om till

gångarna som gäldenären har lämnat. är mycket värdefull när det gäller att 

fä klarhet om tillgångar hos gäldenär med invecklade förmögenhetsför

hållanden. Även i andra fall kan förutsättas att möjligheten att hålla förhör 

kommer att effektivisera utmätningsförfarandet. 

En remissinstans, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, ifrägasätter 

dock det lämpliga i att kronofogdemyndigheten utrustas med befogenhet 

att kalla svaranden till förhör. Liinsstyrelsen i Äh·sborgs län anser att de 

föreslagna bestämmelserna om förhör innebär risk för att förfarandet inför 

kronofogdemyndigheten blir dyrare och krångligare för parterna än f.n. 

Den som måste lämna sitt arbele för att inställa sig till förhör förlorar 

oftast inkomst. även om han skall kunna fä ersättning av allmänna medel 

för resa och uppehälle. Bestämmdserna bör därför tillämpas restriktivt. 

Beträffande den närmare utformningen av bestämmelserna om förhör 

anför RSV att valmöjligheten i utmätningsmäl mellan förhör och förrätt-
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ning i gäldeniirens bostad kan hämmas av att förhör endast får äga rum om 

skälig anledning föreligger. Verket. som påpekar att mo!svarande begräns

ning inte har tagits upp i fråga om möjligheten att ålägga gäldenären att 

inge förteckning över sina tillgångar. anser att nämnda begränsning bör 
utgå. 

Kamnwrriitten i Stockholm, som erinrar om att förvaltningsprocess

lagen föreskriver att protokoll skall föras vid muntlig förhandling, fram

håller att protokoll bör föras även vid förhör enligt UB. 
Förslaget att kronofogdemyndigheten skall kunna förelägga vite vid 

kallelse till förhör har inte föranlett någon erinran i remis~ yttrandena. 

Advokat.rnmji111det framhåller emellertid att de flesta förhör kommer att 

hållas med gäldenärer som är på obestånd och att det är tveksamt om 

vitesföreläggande mot sådana personer över huvud kommer att ha någon 

effekt. 

Med hänsyn till att bestämmelsen om vitesföreläggande skall gälla även 

ställföreträdare för part ifrågasätter RSV om maximibeloppet för vite, 

1.000 kr. är tillräckligt högt. RSV erinrar om att vite enligt 9 kap. 8 § RB 

och 40 § förvaltningsprocesslagen får bestämmas till högst 5.000 kr eller. 

vid nytt föreläggande sedan tidigare förelagt vite har dömts u!, 10.000 kr. 

Om höjning av maximibeloppet inte anses böra ske därför att det skall 

ankomma på kronofogdemyndigheten att döma ut vitet, kan utdömandet fä 

ankomma på domstol. RSV anser emellertid att sådana betänkligheter är 

obefogade och föreslår at! maximibeloppet sätts till 5.000 kr. Utredningen 

0111 säkerhetstltgiirder ,~·1.m. i skatteprocessen anför liknande synpunkter. 

Fiiredragt1t1de11. Beredningens förslag syftar bl.a. till att göra det 

exekutiva förfarandet mera effektivt än nu. l fråga om utmätning förordar 

beredningen att gäldenären uttryckligen åläggs upplysningsplikt. 

Nuvarande system med särskild utmätningsed inför konkursdomaren 
föreslås avskaffat. l stället skall kronofogdemyndigheten kunna tillhälla 

gäldenär att förteckna sina tillgångar och under straffansvar bekräfta 

förteckningen. Dessa förslag är enligt min mening väl grundade. De 
behandlas närmare i specialmotiveringen till berörda föreskrifter i kapitlet 
om utmätning (se 4 kap. 14 §). 

En ordning enligt vilken gäldenären i ökad utsträckning åläggs att 

medverka i det exekutiva förfarandet skulle endast delvis fylla sitt syfte, 

om den inte förenas med regler om förhör med gäldenären. Det kan 

nämligen antas många gånger ställa sig svårt att förmå gäldenären att 

medverka på annat sätt än genom inställelse personligen hos krono

fogdemyndigheten. Ett sådant inslag i den exekutiva proceduren har också 

andra fördelar. Det blir lättare för myndigheten att utreda om hinder före

ligger mot sökt verkställighet och att bedöma hur verkställigheten bör ske. 

Även i övrigt torde möjligheten till muntlighet bidra till att skaffa myndig

heten ett bättre underlag för sina beslut och åtgärder. Det nu sagda gäller 

även annan verkställighet än utmätning, även om behov av att kunna hålla 
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förhör föreligger mindre ofta vid sådan verkställighet. 

Det exekutiva förfarandet bör emellertid inte göras mera omstiindligt iin 

vad saken kr~iver. Detta är angeläget inte minst i enskilda mål. som kan ha 

föregåtts av en långvarig och dyr process. Det bör därför inte vara obliga

toriskt med förhör. Ett sådant inslag bör förekomma bara när krono

fogdemyndigheten finner det vara ändamålsenligt med hänsyn till utred

ningen eller eljest behövas. Jag dc:lar sålunda beredningens uppfattning att 

kronofogdemyndigheten bör ha möjlighet att hålla förhör med svaranden i 

utsökningsmål. I motsats till beredningen anser jag att anledning saknas att 

göra undantag för införselmål. 

Enligt min mening är det mindre lämpligt att ta upp likalydande bestäm

melser om förhör i olika kapitel. En för all verkställighet gemensam 

bestämmelse i saken har i stället tagits upp som första stycke i före

varande paragraf. Där anges att kronofogdemyndigheten för hälla förhör 

med svaranden. om det behövs. Med anledning av vad en remissinstans 

har anfört om restriktiv tillämpning av befogenheten vill jag understryka 

beredningens uttalande att förhör inte bör hållas i onödan. Det ankommer 

på kronofogdemyndigheten att i varje särskilt mål bedöma huruvida behov 

föreligger att höra svaranden muntligen. Möjligheten att erhålla behövliga 

upplysningar pä enklare sätt, t.ex. vid telefonsamtal eller i samband med 

förrättning, bör också beaktas. Fragan i vad män utmiitningsförrättning i 

gäldeniirens bostad kan ersättas av förhör med gäldenären behandlas 

under 4 kap. 14 ~-

Vid förhör bör föras protokoll eller andra anteckningar. Föreskrift 

härom kan meddelas av regeringen. 

Enligt min mening bör sökanden inte genomgående kallas till förhör 

med svaranden. Även om sådan ~.allelse skulle innehålla upplysning att 

sökandens utevaro inte hindrar rnälets handläggning, kan kallelsen av 

sökanden uppfattas som en skyldighet för honom att inställa sig. 

Sökanden bör därför kallas endast niir även hans närvaro bedöms som 

behövlig. I andra fall bör han underrättas om förhöret och om att han har 

rätt att närvara. Föreskrift .om sådan underrättelse kan meddelas av rege

ringen. En bestämmelse om kallelse i enlighet med det sagda har tagits 

upp i andra stycket av 10 *· Där anges att sökanden skall vid behov kallas 

till förhör med svaranden. Att svaranden skall kallas är självklart och 

synes inte behöva anges särskilt. 

Beredningens förslag om förelägganden och pl\följder för utevaro har i 

allmänhet inte mött ntlgon erinran i remissyttrandena. Även jag kan 

ansluta mig till vad beredningen har föreslagit härom. I departements

förslaget har bestämmelser i saken tagits upp i tredje stycket av JO§. Jag 

anser inte att tillräckliga skäl föreligger att bestämma det högsta tilll\tna 

vitesbeloppet till högre belopp än beredningen har föreslagit, 1.000 kr. Det 

kan erinras om att vitesföreliigga11dc enligt förevarande paragraf endast 

avser kallelse till förhör. I frf\ga om vite när t.ex. utmföningsgäldenär 
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föreläggs att lämna upplysningar om sina tillgångar gäller 15 §. 

Andra och tredje styckena i paragrafen bör inte gälla beträffande staten 
resp. kommun som borgenär i allmänna mäl (se 30 §). 

Il !i Denna paragraf. som motsvarar 19 kap. 9 § beredningens förslag, 

reglerar förhör med tredje man. 

Gällande rätt. Varken utmätningsmannen eller överexekutor anses 

kunna hålla vittnesförhör. Som regel torde exekutiv myndighet inte heller 

kunna förordna om bevisupptagning vid domstol. Enligt 206 § UL kan 

emellertid överexekutor. när den som klagar över utmätning eller utmätt 

egendoms försäljning påstår att vid förrättningen har tillgått på annat sätt 

än utmätningsmannens protokoll utvisar. vid behov förordna om vittnes

förhör vid domstol. 
Laghered11inge11. 1 5 kap. 4 § andra stycket beredningens förslag före

skrivs att tredje man i utmätningsärende är skyldig att lämna upplysningar 

om fordran som gäldenären har eller kan förmodas ha hos honom eller om 

annat mellanhavande med gäldenären (jfr även 17 kap. 5 § i förslaget). 

Beredningen anser det lämpligt att kronofogdemyndigheten fär befogenhet 

att även hälla förhör med tredje mannen. t.ex. sekundogäldenär eller den 

som innehar gäldenären tillhörig egendom på grund av deposition. Även 

när upplysningsplikt inte är föreskriven kan kronofogdemyndigheten 

ibland behöva höra tredje man som berörs av verkställighet. t.ex. i ärende 

om avhysning. 

I enlighet med det sagda föreslår beredningen i 19 kap. 9 § att krono

fogdemyndigheten i ärende som anges i 8 § fär, om det behövs, ålägga 

även tredje man. som är sakägare eller enligt balken är skyldig lämna 

upplysningar, att inställa sig till förhör. Därvid skall första och andra 

styckena i 8 § ha motsvarande tillämpning. Beredningen understryker att 
det för att tredje man skall kunna kallas till förhör förutsätts att han 

antingen är sakilgare, dvs. att hans rätt är beroende av verkställigheten 

(eller handräckningen), eller också enligt särskild bestämmelse i förslaget 

är pliktig att lämna upplysningar. Förhöret skall ske utan ed eller för

säkran. Till förhör som skall äga rum med tredje man skall även parterna 

kallas. 
Remissyttrandena. Svea luwrätt framhåller att begreppet sakägare inte 

har fått någon egentlig precisering i motiven. Om det inte går att finna en 

användbar definition, bör man enligt hovrätten överväga att slopa denna 

begränsning av paragrafens tillämpningsområde och lita till att krono

fogdemyndigheterna inte besvärar folk i onödan. 

Föredraxanden. Jag delar beredningens mening att kronofogdemyn

digheten bör ha möjlighet att hålla förhör även med annan än part. Då det 

varken är behövligt eller lämpligt att kronofogdemyndigheten ges befogen

het att hälla förhör med envar, synes befogenheten lämpligen kunna 

begränsas, förutom till den som enligt UB är skyldig att lämna upplys-
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ningar. till tredje man som är sakägare i målet. Denna begränsning kan inte 

antas vålla svårigheter i tillämprningen. Med sakägare avses bara den krets 

av personer som har ett rättsligt intresse i målet. Jag vill också erinra om 

att termen sakägare har använts i annan nyare lagstiftning utan närmare 

precisering. t.ex. i fastighetsbildningslagen ( 1970:988). 

I enlighet med det sagda anges i paragrafens första stycke att förhör får 

vid behov hällas iiven med tredje man. som är sakägare eller som enligt 

halkcn är skyldig lämna upplysningar. Bestämmelsen gäller. liksom före

gil.ende paragraf. i alla slag av utsökningsmål. 

I andra stycket föreskrivs. i saklig överensstämmelse med beredningens 

förslag. att tredje mannen får föreläggas att inställa sig personligen vid vite 

av högst 1.000 kr. Däremot anser jag inte att bestämmelse bör meddelas 

om kallelse av parterna till förhör med tredje man. Parterna bör under

rättas om sådant förhör och beredas tillfälle att närvara. Föreskrift härom 

kan meddelas av regeringen. Om svaranden i mälet behöver höras 

muntligen med anledning av tredje mannens uppgifter, kan han föreläggas 

att inställa sig enligt vad som sägs i 10 §. 

Det kan påpekas att tredje man kan enligt 15 §i förevarande kapitel utan 

samhand med förhör föreläggas vid vite att lämna upplysningar i fall som 

avses i 4 kap. 15 §. 

12 § Paragrafen. som motsvarar 19 kap. JO § beredningens förslag. 

hehanular utdömande av vite och hämtning till förhör. 

Giil/1~11de riitt. Som har nämnts vid 10 §kan överexekutor förelägga vite 

viu förordnande om någons hörande i utsökningsmål hos överexekutor 
( 195 § 2 och 3 mom. U LJ. Överexekutor anses också ha befogenhet att 

I 

själv, döma ut vitet. 

Lc.Jghaed11i11ge11. Beredningen anser det ändamålsenligt att krono

fogdemyndigheten själv kan döma ut vite som avses i 19 kap. 8 § i hered

ningsförslaget. Motsvarande hör gälla i fall som avses i 9 §. Beredningen 

förutsätter att antalet kronofogdedistrikt inte blir fler än att det i alla 

distrikt finns väl kvalificerade befattningshavare. kompetenta att 

handlägga mera krävande uppgifter. Frågor om vite hör till dem som måste 

handläggas av sådan kvalificerad befattningshavare. Man torde därför inte 

behöva hysa betiinkligheter mot att kronofogdemyndigheten får en sådan 

befogenhet. Bestämmelse om utdömandet av vite har tagits upp som första 

mening i första stycket av 19 kap. 10 § beredningens förslag. 

Beredningen framhåller att särskilt yrkande inte krävs för att vite skall få 

uömas ut. Förekommer anledning att parten hade laga förfall, skall vitet 

inte dömas ut (jfr 19 kap. 6 §). Enligt andra meningen i första stycket av 10 

~ fär vite inte heller dömas ut om ändamålet med vitet har förfallit. 

Änuamlilet med vite får enligt beredningen anses ha förfallit t.ex. om 

sökanden återkallar sin ansökan eller förhör av annan anledning inte 

längre är ptlkallat eller om svaranden hämtas. Om anledning förekommer 
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altjämka försuttet vite. kan det ske (eventuellt till noll). 

Iakttas inte vitesföreläggande, kan kronofogdemyndigheten givetvis ge 

nytt föreläggande vid vite. Beredningen erinrar om att enligt dess förslag 

särskild talan inte får föras mot beslut varigenom vite har förelagts enligt 

19 kap. 8 eller 9 § (19 kap. 25 §första stycket). Huruvida enligt RB nytt 

vitesföreläggande kan ges när utdömandet av försuttet vite skjuts upp. 

synes vara föremål för delade meningar. Anledning till uppskov med ut

dömandet kan vara att laga förfall möjligen kan föreligga. I exekutiva 

ärenden synes man vid behov kunna vänta med utdömandet något för 
kontroll i fråga om laga förfall och därefter pröva såväl frågan om 

utdömande av vitet som frågan ·om föreläggande av nytt vite. Beslut 

varigenom kronofogdemyndigheten har dömt ut vite får enligt 19 kap. 17 § 

andra stycket verkställas först sedan beslutet har vunnit laga kraft. 

Beredningen framhåller att gäldenär enligt 8 § lagen om utmätningsed 

kan hämtas. om han underlåter att inställa sig hos konkursdomaren för 

edgång, samt att även konkursgäldenär, som underläter att fullgöra edgång 

i konkursen, kan hämtas enligt 94 § KL. Enligt beredningens förslag skall 

lagen om utmätningsed upphävas. I stället skall kronofogdemyndigheten 

kunna hålla förhör med gäldenären i utmätningsärende. Det kan natur
ligtvis inträffa att gäldenären uteblir även om vitesföreläggande har med

delats. För att inte saken skall förhalas bör kronofogdemyndigheten ha 

befogenhet att låta hämta honom i sådant fall. Om det sker, förfaller frågan 

om utdömande av förelagt vite. Även i andra ärenden än sådana som rör 
utmätning kan det vara behövligt att låta hämta svaranden. Beredningen 

föreslår därför att som andra stycke i 10 § tas in föreskrift att svaranden 

får hämtas om han uteblir och vite har förelagts honom,-: Befogenheten att 

förordna om hämtning bör enligt beredningen tillämpas ,restriktivt. Frågan 
I 

skall givetvis prövas av kvalificerad befattningshava~e. För hämtningen 
bör kronofogdemyndigheten vara berättigad att anlita hjälp av polismyn

dighet. 
Remissyttrandena. Förslaget att kronofogdemyndigheten själv skall 

kunna döma ut vite som har förelagts vid kallelse till förhör diskuteras av 

S1·ea ho1·riitt. som understryker att frågan sammanhänger med den 

framtida organisationen av exekutionsväsendet. Det bör bl.a. beaktas att 

kronofogdemyndigheten ibland själv är part i ärende. vari utdömande av 

vite kan komma i fråga. Hovrätten erinrar vidare om att den i annat 

sammanhang har framfört önskemål om en särskild utredning rörande hela 

vitesinstitutet. Vid en sådan utredning kunde hithörande frågor bli föremål 

för en mera samlad bedömning. 

Förslaget att svaranden under vissa förutsättningar skall kunna hämtas 

till förhör berörs närmare av några remissinstanser. Adl'Okatsamfundet. 

som kritiserar beredningens uttalande att befogenheten bör tillämpas 

restriktivt. anser det angeläget att hämtningsförfarandet blir effektivare än 

det som nu tillämpas i samband med utmätningsed eller konkurs. Den 
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effektivitet som utmätningsärendena kräver kan enligt samfundet inte 
uppnås genom ekonomiska påföljder utan just genom faktiska ingripanden 

mot treuskande gäldenärer. Enligt RSV kan det förekomma att krono
fogdemyndighet med hänsyn till tidigare erfarenhet av viss gäldenär vet att 
ett vitesföreläggande inte kommer att iakttas. I sådana fall bör enligt RSV 
kronofogdemyndigheten kunna förordna om hämtning utan föregående 
vitesföreläggande. Samma synpunkter anförs av kronofogdeföreningen. 

Fiiredraganden. Jag delar beredningens mening att försuttet vite som 
kronofogdemyndigheten har förelagt vid kallelse till förhör bör dömas ut 
av kronofogdemyndigheten själv. Det förhållandet att kronofogdemyn
digheten i allmänna mål företräd1!r det allmänna som borgenär utgör inte 
något avgörande skäl mot en sådan ordning. I fråga om de organisatoriska 
förutsättningarna för att tillägga kronofogdemyndigheten befogenhet att 
döma ut vite hänvisar jag till den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2). 

I första stycket av departementsförslaget anges sålunda, i saklig 
överensstämmelse med beredningens förslag. att fråga om utdömande av 
vite som har förelagts enligt 10 eller 11 § prövas självmant av krono

fogdemyndigheten samt att om ändamålet med vite har förfallit, vitet inte 
får uömas ut. 

Beredningens förslag att svaranden under vissa förutsättningar skall 
kunna hämtas till förhör i utsökningsmål är en viktig nyhet. Man kan natur
ligtvis vara tveksam om en så långtgående befogenhet bör tillkomma 

exekutiv myndighet. Befogenheten, som inte har föranlett erinran från 
någon remissinstans, torde emellertid vara nödvändig för att förfarandet 
skall bli tillräckligt effektivt i fall då utmätningsgäldenär eller annan 
svarande tredskas. Möjlighet till hämtning av utmätningsgäldenär torde 
också krävas om lagen om utmät11.ingsed skall kunna avskaffas. Man torde 
kunna anta att redan möjligheten att hämta en tredskande svarande, i 
förening med befogenheten att förelägga och döma ut vite, som regel skall 
förmä ovilliga svarande att hörsamma kallelse till förhör. Jag förutsätter 
att kronofogdemyndigheterna kommer att begagna hämtningsbefogen
heten med stor försiktighet. Om t.ex. en utmätningsgäldenär uteblir frän 
förhör, kan det ibland vara lämpligt att det planerade förhöret ersätts av att 

förrättning hålls i gäldenärens bostad. När hämtning anses böra ske skall, 
som beredningen har påpekat, själva hämtningen naturligtvis ombesörjas 

av polismyndighet. Med hänsyn till det anförda godtar jag förslaget. 

Ett par remissinstanser har ans1!tt att hämtning i vissa fall bör kunna ske 
utan föregående vitesföreläggande. Jag kan inte dela den uppfattningen. 
Att vitesföreläggande måste meddelas först utgör en ytterligare garanti för 
att hämtning inte kommer i fråga annat än som en sista utväg. Även andra 
stycket i förevarande paragraf överensstämmer sålunda med beredningens 
förslag. 

Med anledning av beredningens uttalanden i frågan om utdömande av 

förelagt vite när svaranden hämtas till förhör vill jag framhålla följande. 
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Föranleder svarandens utevaro att förhöret måste skjutas upp till annat 

tillfälle, kan ändamålet med vitet inte anses ha förfallit även om svaranden 

hämtas till det nya förhöret. Om svaranden hämtas genast så att uppskov 

med förhöret inte behöver ske till annat tillfälle, fär däremot ändamålet 

med vitet anses ha förfallit. 

13 § Paragrafen, som motsvarar 19 kap. 11 §beredningens förslag, inne

håller föreskrift om ersättning till tredje man som inställer sig till förhör. 

Ciiil/arule riitt. F.n. finns inte några bestämmelser om ersättning av 

allmänna medel till den som i utsökningsmål inställer sig hos utmätnings

mannen eller överexekutor. Enligt rättshjälpslagen ( 1972:429) kan den som 

efter beslut av rättshjälpsnämnd har erhållit allmän rättshjälp få ersättning 

av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle i samband med 

inställelse inför myndighet, om personlig inställelse har ålagts (9 § andra 

stycket 4, 20 § första stycket och 26 § nämnda lag). Detta gäller även när 

rättshjälp har beviljats i utsökningsmål. 

Lagberedningen. Det synes beredningen lämpligt att part som person

ligen inställer sig till förhör hos kronofogdemyndigheten kan få ersättning 

av allmänna medel för sina kostnader i samband med inställelsen, även om 

han inte åtnjuter allmän rättshjälp. En sådan möjlighet gör det bl.a. lättare 

för kronofogdemyndigheten att få till stånd förhör när det behövs, t.ex. 

om part saknar medel till resa för att inställa sig till förhör. Beredningen 

anser att rätten till ersättning bör vara beroende av att det framstår som 

skäligt att ersättning utgår i det enskilda fallet. Därvid bör kostnadens 

storlek och partens ekonomiska omständigheter beaktas. För att ersätt

ning för personlig inställelse skall kunna utgå bör inte ovillkorligen krävas 

att det har ålagts parten att komma tillstädes personligen. Ersättningen 

bör begränsas till kostnader för resa och uppehälle och alltså inte avse 

inkomstbortfall. Förskott bör kunna beviljas. 

Beredningen påpekar att enligt 19 kap. 9 § beredningens förslag även 

tredje man kan kallas till förhör. Han bör i så fall kunna tillerkännas ersätt

ning åtminstone i samma omfattning som part. Tredje man bör emellertid 

enligt beredningen även ha möjlighet att få ersättning för tidsspillan. 

Tredje man kan t.ex. stå helt utanför saken (jfr 5 kap. 4 § andra stycket) 

och alltså ha en ställning i ärendet som liknar vittnes i rättegång. Om 

tredje man själv har fört talan i saken och därför kan jämställas med part, 

bör ersättning för tidsspillan inte tillerkännas honom. 

I enlighet med det sagda föreslås i första stycket av 19 kap. 11 § att part 

eller annan som har inställt sig till förhör får tillerkännas ersättning av 

allmänna medel för resa och uppehälle, om kronofogdemyndigheten finner 

att han skäligen bör ersättas för inställelsen. Kronofogdemyndigheten får 

enligt förslaget bevilja förskott på ersättningen. Det kan vidare finnas skäl 

att ge ombud ersättning, t.ex. om någon på grund av sjukdom har inställt 

sig genom anhörig. Ordalagen i bestämmelsen utesluter enligt beredningen 

2 kap. 13 § 237 

--- --·-·- -----------
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inte en s:idan tillämpning. I andra stycket av 11 ~ anges att även ersättning 

för tidsspillan kan tillerkännas den som inte är part. Beredningen fram

håller att det i administrativ ordning bör meddelas närmare föreskrifter om 

ersättning och förskott. 

Ersättning enligt paragrafen skall enligt förslaget stanna på stats verket. 

Remissyttrandc11a. Enligt hol'riiftcn för Öl'l·c Norrland bör i para

grafen, på samma sätt som i 15 § förvaltningsprocesslagen. tas in bemyndi

gande för regeringen att meddela närmare föreskrifter om ersättning och 

förskott. Hm·riitte11 för Viistra Sverige anser att ersättning som avses i 

paragrafen hör utgå enligt vittnes1!rsättningsk11ngörelscn ( 1973:262!. 

Fiiredraga11dc11. Beredningens förslag att ersättning skall kunna till

erkännas den som inställer sig vid förhör hos kronofogdemyndigheten 

måste enligt min mening bedömas mot bakgrund av det nya rättshjälps

system som trädde i kraft den I juli 1973. Enligt detta kan sökande eller 

annan med rättsligt intresse i utsökningsmål fä allmän rättshjälp på de 

villkor som i allmiinhet är uppställda härför i rättshjälpslagen. Något 

egentligt behov av att i UB tillerkänna sökanden eller svaranden särskild 

rätt till ersättning för inställelsekostnad finns därför inte. Annorlunda 

förhåller det sig när tredje man utnyttjas som förhörsperson av krono

fogdemyndigheten. Det är enligt min mening av vikt att denna kategori av 

personer ges skiilig ekonomisk kompensation för kostnad som uppkommer 

till följd av inställelse. Av praktiska skäl bör det ankomma på förhörs

myndigheten att handha utbetalningen av ersättningen. Skulle tredje man 

på grund av rättsligt intresse i saken ha beviljats allmän rättshjälp bör 

dock ersättning inte kunna krävas enligt U B. Denna fråga torde kunna 

regleras i administrativ ordning. 

I enlighet med det anförda ges i 13 § en bestämmelse om att tredje man 

som har inställt sig till förhör kan tillerkännas skälig ersättning av 

allmänna medel för inställelsen. Närmare föreskrifter om sådan ersättning 

torde fä meddelas av regeringen. Det synes lämpligt att ersättning utgår 

enligt vittnesersättningskungörels1!ns bestämmelser. 

14 § Paragrafen reglerar tystnadsplikt beträffande uppgifter vid förhör. 

Den motsvarar 19 kap. 12 § i beredningens förslag. 

Gii/11111de rätt. Offentlighetsprincipen gäller inte i fråga om exekutiva 

förrättningar. En annan sak är att allmänheten har tillträde till exekutiv 

auktion för att syftet med denna skall uppnås. Såväl utmätningsmannen 

som överexekutor torde sakna befogenhet att ålägga part eller annan 

sakiigare tystnadsplikt i fraga om vad som har förekommit i utsök

ningsmål. 

Beträffande upprätthållandet av ordningen vid exekutiv förrättning finns 

f.n. en ålderdomlig bestämmelse i 11 ~ UL. Om någon missfirmar över

exekutor med ord eller gärning vid förhör eller i skrift till överexekutor 

eller om någon på sådant sätt inför överexekutor missfirmar sin motpart 

2 kap. 14 ~ 238 
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eller utmätningsman. kan överexekutor enligt bestämmelsen döma till 

böter, dock högst 100 kr. Detsamma gäller, om någon åstadkommer för

argelse inför överexckutor genom svordom, oljud eller annorledes. 

La1:bereJ11i11ge11. De skäl som motiverar att förhandling vid domstol i 

princip skall vara offentlig kan enligt beredningen inte på samma sätt 

åberopas beträffande exekutiv förrättning. Sådan äger f.ö. ofta rum på 

plats där det skulle vara praktiskt omöjligt att bereda allmänheten tillträde, 

t.ex. i svarandens bostad. Beredningen föreslår inte någon bestämmelse i 

saken och utgår från att offentlighetsprincipen vid sådant förhållande inte 

blir tillämplig på exekutiv förrättning. Detta gäller även förhör som avses i 

19 kap. 8 och 9 §§ beredningens förslag. Allmänheten skall däremot själv

fallet ha tillträde till exekutiv auktion. Överklagas beslut som krono

fogdemyndigheten har meddelat. gäller RB:s bestämmelser om offentlighet 

när hovrätten eller högsta domstolen häller förhandling i målet. 

Beredningen framhåller vidare att vid förhör i exekutivt ärende kan 

lämnas upplysningar om förhållanden vilkas yppande för utomstående kan 

vara till skada för parten Ufr 16 § USKl. Det kan röra sig om viktiga ekono

miska omständigheter t.cx. beträffande ett affärsföretag eller strängt 

personliga förhållanden. Enligt första meningen i 19 kap. 12 § i bered

ningens förslag skall kronofogdemyndigheten kunna förordna att vad som 

har förekommit vid förhör inte får yppas obehörigen. Sådant förbud riktar 

sig till envar som var närvarande vid förhöret eller eljest får ta del av vad 

som har förekommit därvid. Förbudet gäller även tjänsteman vid krono

fogdemyndigheten. Han är emellertid redan på grund av sin tjänst hindrad 

att obehörigen yppa vad han har erfarit i tjänsten, om det är något som inte 

bör komma till utomståendes kännedom (33 § kronofogdeinstruktionen). 

Förordnande enligt den föreslagna bestämmelsen bör delges på lämpligt 

sätt och antecknas i protokoll eller annan handling i akten. 
Tystnadsplikten är, påpekar beredningen, inte ovillkorlig. Det är 

sålunda tydligt att den inte bör leda till inskränkning i den allmänna 
vittncsplikten. Även i andra fall kan det under särskilda förhållanden vara 

försvarligt att frångå tystnadsplikten. 

Obehörigt yppande av vad som omfattas av tystnadsplikten bör enligt 

beredningen kunna straffas. I en andra mening av 19 kap. 12 § föreslår 

beredningen att böter skall ådömas den som uppsåtligen bryter mot stad

gandet i första punkten, om inte gärningen är belagd med straff i brotts
balken (BrB). 

I fråga om upprätthållandet av ordningen vid exekutiv förrättning 

påpekar beredningen att det givetvis i ärenden hos kronofogdemyn

digheten kan inträffa att part eller annan beter sig otillbörligt. Otillbörligt 

uppträdande synes emellertid i behövlig utsträckning vara straffbelagt i 

BrB. Beredningen har därför inte ansett det behövligt att tillerkänna krono

fogdemyndighet befogenhet att i exekutiva ärenden själv döma till straff 
för ordningsförseelser. Beredningen framhåller att det utan särskild före-

2 kap. 14 * 239 
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skrift är tydligt att kronofogde:myndigheten skall med andra lämpliga 

medel än utdömande av straff upprätthålla ordningen vid förrättning. 

Kronofogdemyndigheten kan t.ex. avvisa den som stör exekutiv auktion. 

Föreskrifter härom kan i mån av behov meddelas i administrativ ordning 

(jfr 19 * USKI. 
F6redraRa11de11. Jag ansluter mig till beredningens uttalanden angående 

allmänhetens tillträde till exekutiv förrättning. Jag godtar också förslaget 

att kronofogdemyndigheten bör ha möjlighet att förordna om tystnadsplikt 

beträffande vad som har förekommit vid förhör inför myndigheten samt att 

överträdelse av förbudet bör kunna straffas. I en bestämmelse om 

tystnadsplikt bör emellertid preciseras i vilka avseenden tystnadsplikt kan 

påbjudas av kronofogdemyndigheten. Någon särskild föreskrift om straff

ansvar behövs inte. Vad som föreskrivs om brott mot tystnadsplikt i 20 

kap. 3 * BrB bör tillämpas även i förevarande fall. Där stadgas böter eller 

fängelse i högst ett år för den som yppar vad han till följd av lag eller 

annan författning är pliktig att hemlighålla eller som olovligen utnyttjar 

sfidan hemlighet. Vidare föreskrivs bötesansvar för den som av oakt

samhet begår gärning som har sagts nu. 

I enlighet med det sagda anges i paragrafen att kronofogdemyndigheten 

kan förordna att vad som vid förhör har förekommit angående enskilds 

personliga förhållanden eller näringsidkares affärs- eller driftförhållanden 

inte får röjas obehörigen. Jag förutsätter att befogenheten inte begagnas 

annat än när anledning finns att anta att ett röjande av lämnade uppgifter 

skulle skada vederbörande. 
Jag delar beredningens mening att särskilda bestämmelser i fråga om 

upprätthållandet av ordningen vid exekutiv förrättning inte behöver 

meddelas i UB. 

Tvångsmedel 

Under denna rubrik meddela:> bestämmelser om vitesföreläggande i 

andra fall än vid kallelse till förhör. om häktning samt om användande av 

annat tvång. 

15 och 16 §§ Dessa paragrafer, som motsvarar 19 kap. 13 § beredningens 

förslag. innehåller bestämmelser om vitesföreläggande resp. häktning. 

Giillande rätt. I fråga om verk~.tällighet av dom föreskrivs i 38 § 2 mom. 

U L att om någon skall tillhållas att fullgöra leveransavtal eller att eljest 

göra eller låta något och tvångsmedel eller äventyr inte är utsatt i domen 

eller stadgat i lag, övcrexekutor kan förelägga den tredskande vite, om det 

är lämpligt. samt fälla honom till sådant vite. I praxis har vite även före

lagts vid verkställighet av överexekutors utslag i utsökningsmål. I 73 § I 

mom. tredje meningen U L finns vidare en bestämmelse, enligt vilken över

exekutor kan förelägga och döma. ut vite. om den från vilken fordran eller 
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rättighet skall utgå inte efterkommer anmaning att i mat om utmätning 

lämna utmätningsmannen erforderliga upplysningar. 

Lagberedningen. Enligt beredningens förslag kan kronofogdemyndig

heten i vissa fall förelägga svarande eller tredje man att fullgöra eller 

underlåta något för att verkställighet skall kunna genomföras. Enligt 5 kap. 

4 § första stycket är gäldenären i ärende om utmätning skyldig att noggrant 

uppge sina tillgångar. För detta ändamål kan kronofogdemyndigheten 

enligt 5 kap. 13 § andra stycket ålllgga honom att inge förteckning över till

gångarna. Gäldenären är enligt tredje stycket i samma paragraf skyldig att 

på heder och samvete skriftligen bekräfta de uppgifter om sina tillgångar 

som han har lämnat vid förhör e:ter i förteckning. Enligt 5 kap. 4 § andra 

stycket är tredje man skyldig att lämna upplysningar om fordran som 

gäldenären har eller kan förmodas ha hos honom eller om annat mellan

havande med gäldenären. Verkställighet som avser annat än betalnings

skyldighet kan enligt 16 kap. 4 § ske bl.a. genom att kronofogdemyn

digheten förelägger svaranden att fullgöra vad som åligger honom. 

Beredningen anser att kronofogdemyndigheten, när den enligt de 

anförda bestämmelserna förelägger svaranden eller tredje man att fullgöra 

något, bör kunna sätta ut vite. Regler härom meddelas i 19 kap. 13 §. När 

det i paragrafen talas om föreläggande att fullgöra något. avses även före

läggande som gäller annat än positiva åtgärder. Vite bör enligt beredningen 

regelmässigt bestämmas i pengar. Något högsta belopp har inte stadgats. 
Det anges endast att kronofogdemyndigheten får föreskriva det vite i 

pengar som finnes behövligt. dvs. ett vite som kan antas förmå den som 

avses med föreläggandet att rätta sig efter detta. 

Beredningen anser att det undantagsvis kan föreligga behov av att kunna 

använda strängare tvångsmedel än vite i pengar, t.ex. om svaranden inte 

har efterkommit tidigare vitesföreläggande i pengar och det är särskilt 
viktigt att han inte längre saboterar verkställigheten. Som andra mening i 

första stycket föreskrivs därför att fängelse, högst tre månader, får sättas 
som vite om synnerliga skäl föreligger. Vitesföreläggande skall givetvis 

delges vederbörande. 
Vite bör enligt beredningen inte föreläggas, om den handling eller under

låtenhet som är i fråga är belagd med straff (jfr 9 kap. 8 ~ andra stycket 
första meningen RB). Enligt 2 kap. 16 § i förslaget får vite inte föreläggas 

staten. 
Viten som avses i 19 kap. 13 § kan ibland uppgå till avsevärda belopp 

och undantagsvis kan vite ha bestämts till fängelse. Även om kronofogde

myndigheten i varje distrikt får väl kvalificerade befattningshavare anser 

beredningen att frägan om utdömande av vite i hithörande fall bör prövas 

av domstol. Målet bör lämpligen tas upp av den tingsrätt där kronofogde

myndigheten finns. Talan bör kunna väckas inte bara av allmän äklagare 

utan även av den som har sökt verkställigheten. I enlighet härmed anges i 

andra stycket att frägan om utdömande av vite som har satts ut enligt 

16 Riksdagen 1980/81. I saml. Nr 8. Del I 
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första styckt.!t skall p~t talan av allmiin flklagare eller sökanden prövas av 

den allmänna underriill. diir kronofogdemyndigheten finns. Beträffande 

sadan talan har RB:s bestämmelser om ä.tal för bötesbrott motsvarande 

ti!Himpning ( 18 ~ Rr). Detta bör giilla iiven när fängelse har satts ul som 

vite. 
Vite hör enligt beredningen inte dömas ut. om ändamålet med vitet har 

förfallit. Restiimmelse härom har· tagits upp som en andra mening i andra 

stycket. Denna prim:ip torde enligt rådande uppfattning inte hindra att vite 

döms ut. om ?tsyftad prestation väl har fullgjorts vid tiden för domstolens 

prövning men förelagd tid inte har iakttagits. Beredningen erinrar om att 

det åligger domstolen att pröva föreläggandets laglighet och att domstolen 

efter sklilighet kan jämka beloppet av försuttet vite. 

Beredningen framhåller vidare att kronofogdemyndigheten givetvis kan 

meddela nytt föreläggande vid högre vite, om det tidigare föreläggandet 

inte har fält avsedd verkan. När förvaltningsmyndighet har meddelat vites

förefägganJe och förelagd tid försitts. anses myndigheten inte ha befogen

het att ge nytt förelilggande av samma innebörd förrän det förra har vunnit 

laga kraft. l exekutiva ärenden ::ir saken ofta brådskande och svaranden 

eller tredje mannen bör inte kLmna förhala verkställighet. Beredningen 

föreslår därför i tredje stycket att om föreläggande inte iakttas, krono

fogdemyndigheten får ge nytt för.~läggande utan hinder av att det förra inte 

har vunnit laga kraft. Att nytt föreläggande inte förutsätter att det först 

förelagda vitet också har dömts ut har inte ansetts behövligt att ange. 

Remissyttrandena. Förslaget all kronofogdemyndigheten skall ha 

möjlighet att förelägga vite vid genomförande av verkställighet lämnas 

utan erinran av praktiskt taget samtliga remissinstanser. Endast läns

styrelsen i Kronohergs län ställer sig tveksam till denna befogenhet. Läns

styrelsen anser det visserligen nödviindigt med någon form av sanktion 

men framhåller att många personer som kan komma att åläggas vite kan 

senare visa sig sakna ekonomiska möjligheter att erlägga vitet. I så fall 

uppnås inte åsyftad åtgärd samtidigt som såväl kronofogdemyndigheten 
som andra myndigheter får ökad arbetsbörda när vitet skall drivas in. 

S1·ea hol'rätt ifrågasätter om inte beträffande vite enligt förevarande 

;iaragraf bör gälla samma begräm.ning som enligt 40 § förvaltningsprocess

lagen, dvs. vite får inte bestämmas till högre belopp än 5.000 kr. eller. vid 

nytt föreläggande sedan tidigare vite har dömts ut. 10.000 kr. 

I fråga om att framtvinga uppgifter av utmätningsgäldenär framhåller 

RS V att om lagen om utmätningsed avskaffas kronofogdemyndigheten 

måste få samma möjligheter att använda tvångsmedel som konkursdomare 

har enligt nämnda lag. Det kan enligt RSV antas att ett föreläggande av vite 

i pengar inte ger något resultat. Det kan också ifrågasättas om ett vite av 

fängelse har någon effekt, sedan det har blivit utdömt. Verkställigheten av 

det försuttna vitet torde ske utan hänsyn till gäldenärens vilja att lämna 

begärda upplysningar. Vitesförfa:andet kan också befaras dra långr ut på 
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tiden. För att kunna komma till rätta med tredskande gäldenärer fordras 
enligt RSV tvångsmedel som riktar sig mot gäldenärens person och som 

kan träda i kraft snabbt. RSV anser att möjlighet att genom häkte tillhålla 

gäldenären att fullgöra sin upplysningsplikt måste vara del mest effektiva 
tvångsmedlet. Enligt RSV torde kronofogdemyndighet mycket sällan 

behöva hos domstolen begära häktning. Förekomsten av tvångsmedlet 

torde i de flesta fall vara tillräcklig för att en tredskande gäldenär skall 

lämna de uppgifter som avkrävs honom. Även TCO anser att krono

fogdemyndigheten hör kunna hos domstol begära häktning av gäldenär 

som vägrar lämna upplysningar. Krom~fvgdlföreningen anser för sin del 

att kronofogdemyndigheten själv bör kunna besluta om häktning av en 

trcdskande gäldenär. S1•ea hol'riitt utgår från att fängelse endast undan

tagsvis skall komma i fråga som vite och att den terminologiska ändringen i 

förhållande till häkte enligt lagen om utmätningsed inte avser någon saklig 
ändring. 

Hmnltten .för Västra !frerige är kritisk mot att frågan om utdömande av 

vite som avses i 13 § skall prövas av domstol. Hovrätten anser att en sådan 

ordning är tidskrävande och därmed ägnad att avtrubba vitestvångets 
effektivitet. Kronofogdemyndigheten som har förelagt vitet har dessutom 

bättre underlag för bedömningen än domstol. Hovrätten föreslår därför att 

vite skall dömas ut av kronofogdemyndigheten och att detta skall ske utan 

yrkande. I de sannolikt mycket sällsynta fall då fängelse har satts som vite 

bör med hänsyn till rättssäkerheten frågan om utdömande prövas av dom

stol. Talan bör i sådant fall väckas av allmän åklagare. Hovrätten anser 

däremot att det av utredningstekniska skäl är tveksamt om sökanden bör 

kunna väcka sådan talan. 
Beträffande talan angående utdömande av förelagt vite framhåller 

hm·rätten.för Ö1·re Norrland att på grund av bestämmelsen i 18 § Rp sådan 
talan kommer att handläggas i olika former beroende på om det är allmän 

åklagare eller sökanden som väcker talan. Hovrätten. som anser det 
onödigt och inte särskilt lämpligt att sökanden ges sådan befogenhet. före

slår att befogenheten förbehålls allmän åklagare. Även RSV anser det 

onödigt att låta sökanden få befogenhet att väcka talan om utdömande av 

vite. Det måste enligt RSV vara tillräckligt att den för utsökningsmålet 
ansvariga kronofogdemyndigheten kan väcka sådan fråga. RSV ifråga

sätter vidare om det är nödvändigt med omgången över allmän åklagare 

när talan skall väckas. Erfarenheterna från mål om förvandling av böter 

talar enligt RSV för att förfarandet blir onödigt omständligt. när flera 

myndigheter är inkopplade på ett ärende. 

Föredraganden. De bestämmelser. enligt vilka kronofogdemyndigheten 

kan förelägga svaranden eller tredje man att fullgöra eller underlåta något. 

har i departementsförslaget sin motsvarighet i 4 kap. 14 och 15 §§och 16 

kap. 9 och 12 §§och 13 §jämförd med 4 kap. 14 och 15 §§. Som bered

ningen har föreslagit bör kronofogdemyndigheten. liksom f.n. överexe-
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kutor i vissa fall. kunna förelägga vite i samband med förelägganden enligt 
dessa bestämmelser. 

En remissinstans har ifrågasatt om inte beträffande vitesbelopp bör gälla 

samma begränsning som i fråga om vite enligt RB och förvaltningsproccss

lagen. Förelägganden som avses i förevarande paragraf gäller emellertid 
sådana förhållanden att svarandt:ns eller tredje mans tredska kan omöjlig
göra sökt verkställighet. Målen kan också ibland röra mycket stora 
värden. Det kan också av andra skäl vara av mycket stor hctydelsc för 
sökanden att verkställighet kommer till stånd. Någon särskild begränsning 
av vitets storlek synes därför inte böra ställas upp. I det enskilda fallet hör 
vite inte bestämmas till högre belopp än som krävs för att förmå svaranden 
eller tredje mannen att efterkomma föreläggandet. 

Beredningens förslag att frihetsberövande undantagsvis skall kunna 

användas för att tvinga en tredskande svarande eller tredje man att fullgöra 
sin skyldighet har inte föranlett erinran från någon remissinstans. En sådan 
möjlighet torde också vara nödv~mdig med hänsyn till att saken ibland kan 
gälla mycket stora värden eller andra viktiga intressen. F.n. finns möjlig
het att ingripa med häktning mot gäldenär som inte vill fullgöra sina 

skyldigheter enligt lagen om utmätningsed eller enligt KL. Enligt KL kan 
häktning även tillgripas mot annan som är skyldig att beediga konkurs
bouppteckning. Lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs ger 
möjlighet att häkta arbetsgivare, som undandrar sig att lämna uppgift om 
arbetstagares anställnings- och avlöningsförhållanden eller pensionsförhål
landen. Att det införs möjlighet att mot utmätningsgäldenär begagna 
tvångsmedel som innebär frihetsberövande torde också utgöra förutsätt
ning för att det särskilda förfarandet enligt lagen om utmätningsed skall 
kunna avskaffas. I annat fall skulle borgenär vara hänvisad att söka en 
tredskande gäldenär i konkurs. Något realistiskt alternativ till frihets
berövande som p1'ltryckningsmec!.el mot svaranden eller tredje man torde 
f.ö. inte stå till buds. Jag kan därför godta förslaget att möjlighet till frihets
berövande åtgärd bör finnas. Frihetsberövande bör dock enligt min 
mening stå till buds endast när det gäller utmätning och kvarstad för 
fordran och alltså inte för genomförande av annan verkställighet. 

Det kan emellertid ifrågasättas vilken form för frihetsberövande som är 
den lämpligaste som tvångsmedel i utsökningsmål. Några remissinstanser 
har förordat häktning framför vite i form av fängelse. Härom kan till en 

början påpekas att till skillnad från vad som gäller i förfarandet angående 
utmätningsed och i konkursförfarandet frihetsberövande i utsökningsmål 
inte bör beslutas av den myndighet som handlägger själva målet, dvs. 
kronofogdemyndigheten. I stälkt bör, oavsett formen för frihetsberö
vande!, frågan prövas av domstol efter framställning därom. Till stöd för 
häktning kan särskilt anföras att sådan åtgärd kan utverkas snabbt samt att 
frihetsberövandet inte behöver pågå under längre tid än som krävs för att 
syftet med åtgärden skall uppnås. Häktningen kan sålunda avbrytas så 



Prop. 1980/81: 8 2 kap. 15 och 16 §§ 245 

snart den tredskandc fullgör sin skyldighet. Häktning synes därför vara 

mera effektivt som tvängsmedel än fängelsevite. Vid övervägande av 

skälen för och emot de tllnkbara formerna för tvångsmedel synes mig häkt
ning vara att föredra framför fängelsevite. 

Hiiktning bör givetvis inte kunna komma i fråga annat än rent undan
tagsvis. Det synes lämpligt att. på motsvarande sätt som i beredningens 

förslag beträffande fängelsevite, kräva synnerliga skäl för häktning. 

Eftersom redan förekomsten av möjligheten till häktning i allmänhet bör ge 
önskat resultat. torde man kunna utgå från att häktning i praktiken skall 

behöva tillgripas endast i sällsynta fall. Till jämförelse kan nämnas att 

häktning enligt KL har förekommit ytterst sällan. 
Beträffande utdömande av försuttet vite anser jag i likhet med bered

ningen lämpligast att frågan därom prövas av domstol, även om ut
dömandet därigenom fördröjs något jämfört med att prövningen an

kommer på kronofogdemyndigheten. Till stöd för nämnda ordning kan 
bl.a. anföras att vite som nu avses ibland kan uppgå till stora belopp. 

En särskild fråga är vem som skall vara behörig att föra talan vid dom

stol om utdömande av försuttet vite. Beredningens förslag att talan skall 
kunna föras av allmän åklagare eller sökanden har kritiserats av en remiss

instans, som har ansett att befogenheten bör förbehållas åklagare. En 

annan remissinstans har ifrågasatt om inte talan bör kunna föras endast av 

kronofogdemyndigheten. Enligt min mening är det inte lämpligt att 

kronofogdemyndigheten åläggs att föra talan om utdömande av vite som 
har förelagts i enskilda mål. Med hänsyn till att vitesföreläggande syftar till 
att möjliggöra verkställighet bör däremot sökanden kunna föra sådan 

talan. Då det knappast är rimligt att i enskilt mål sökanden skall i realiteten 

kunna tvingas att föra sådan talan för att komma till sin rätt, bör - liksom 

beträffande viten i allmänhet - även allmän åklagare kunna föra talan. Att 
målet vid domstolen kommer att handläggas i olika former, beroende på 
om talan har väckts av sökanden eller av åklagare, utgör inte något avgö
rande skäl mot den här förordade ordningen. Bl.a. bör beaktas att 

förberedelse som skall äga rum i fall då talan väcks av sökanden kan ske 
skriftligen (47 kap. 8 § RB). Kronofogdemyndigheten bör även i enskilt mål 
kunna göra anmälan till åklagarmyndigheten om försuttet vite. 

Med sökanden avses även staten resp. kommun som borgenär såvitt 
gäller allmänna mål (se I kap. 7 § första stycket andra meningen). Staten 

bör härvid företrädas av kronofogdemyndigheten. 

Även vad beredningen i övrigt har föreslagit rörande utdömande av 

försuttet vite och om nytt vitesföreläggande kan jag godta. Angående 
innebörden av regeln om behörig domstol - tingsrätten i den ort där krono

fogdemyndigheten finns - hänvisar jag till vad som anförs under 24 § i det 

följande. 

Som redan har antytts skall fråga om häktning prövas av domstol. 

Beträffande behörig domstol synes lämpligen böra gälla detsamma som i 
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fråga om utdömande av vite. Med hänsyn till att begäran om häktning 

utgör en direkt åtgiird i utsökningsmå.let för att lä till stånd verkställighet. 

bör befogenheten att yrka sådan Mgärd tillkomma endast kronofogde

myndigheten. 

I enlighet med det anförda har bestiimmelser om vite och häktning tagits 

upp i 15 och 16 §§i förevarande kapitel. 1 15 §meddelas bestämmelser om 

vite. vilka i sak överensst~immer med 19 kap. 13 § första stycket första 

meningen samt andra och tredje styckena i beredningens förslag. I första 

stycket har uttryckligen angetts att vitesföreläggande även kan avse 

skyldighet att underlt1ta nftgot. Även tredje stycket har förtydligats. 

I 16 ~ regleras möjligheten till hiiktning. I första styckets första mening 

anges att om giildenären eller tredje man inte efterkommer föreläggande 

enligt 4 kap. 14 eller 15 §eller 16 kap. 13 *jämförd med nämnda lagrum 

han far hiiktas. om synnerliga skii.l föreligger. I andra meningen föreskrivs 

att fråga om häktning prövas <iv tingsrätten i den ort där kronofogde

myndigheten finns. efter framställning av kronofogdemyndigheten. Av 

lydelsen framgår att häktning förutsätter. förutom synnerliga skäl. att 

svaranden resp. tredje mannen först har fått ett föreläggande. vilket han 

inte har iakttagit. Däremot krävs inte att vite har förelagts. Vid behov kan 

kronofogdemyndigheten i föreHiggande erinra om att häktning kan komma 

i fråga. om föreläggandet inte iakttas. 

I andra stycket av 16 §har tagii:s upp vissa bestämmelser om domstolens 

handliiggning av hiiktningsfråga. Bestämmelserna motiveras av att RB:s 

regler om häktning inte är omedelbart tillämpliga i nu avsedda fall. Som 

första mening föreskrivs att när framställning om häktning har gjorts, för

handling skall äga rum inför domstolen. Vidare anges att kronofogde

myndigheten och, om hinder inte möter. den som avses med yrkandet skall 

kallas till förhandlingen samt att denne får hämtas. om skäl föreligger 

därtill. Slutligen anges i andra stycket att om den som avses med yrkandet 

har kallats till förhandlingen eller om det kan antas att han har avvikit eller 

eljest håller sig undan. hans ukvaro inte utgör hinder för prövning av 

yrkandet. Beslut om häktning skllll givetvis genast gå i verkställighet Ufr 30 

kap. I'.!~ första stycket RB). 
Enligt paragrafens tredje styck·~ skall domstolen beträffande den som är 

insatt i häkte med högst två veckors mellanrum hålla förhandling för pröv

ning av frågan huruvida häktningen skall fortbestå. I samma stycke anges 

slutligen att domstolen omedelbart skall förordna att den häktade skall fri

ges. när skäl för häktning inte längre föreligger. 

17 § Denna paragraf innehåller bestämmelser om andra tvångsmedel än 

vite och häktning. Den motsvarar 19 kap. 14 §beredningens förslag. 

Giil/a11de rätt. I gällande lag saknas uttryckliga bestämmelser om rätt 

för utmätningsmannen att använda tvång vid genomförande av exekutiv 

förrättning. Befogenhet därtill anses emellertid ändä föreligga. Sådant 
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tvång måste givetvis användas med urskiljning. Förrättningsmannen torde 

bl.a. fä använda visst våld för att från utmätningsgäldenär ta pengar eller 

värdeföremål som denne med skäl kan antas bära på sig eller för att under

söka plånbok eller handväska men anses i övrigt inte berättigad lltt 

kroppsvisitera gäldenären för att kontrollera om denne har något utmät

ningsbart på sig. Han torde också ha rätt att bereda sig tillträde till och 

genomsöka låst utrymme, om det finns anledning anta att egendom som 

bör omhändertas förvaras i utrymmet. Sålunda anses förrättning~mannen 

enligt rådande uppfattning t.o. m. skyldig att i gäldenärs frånvaro ta sig in i 

dennes bostad för att undersöka huruvida där finns egendom ,;om kan ut

mätas. Förrättningsman kan vid behov påkalla biträde llV polismyndighet 

vid exekutiv åtgärd (9 § andra stycket kronofogdeinstruktionen). 

Lagberedningen. Om exekutiv myndighet skall kunna fullgöra sina upp

gifter. kan det enligt beredningen inte undvikas att tvång ibland måste till

gripas. Verkställighet tar inte inställas bara därför att svaranden eller 

tredje man sätter sig till motvärn eller på annat sätt söker hindra för

rättningen. Det är härvid inte tillräckligt att kunna ge vitesföreläggande 

eller lita till stratlbestämmelser. Kronofogdemyndigheten måste ha möjlig

het att i viss utsträckning begagna direkt tvång. Denna befogenhet bör in

skrivas i lag. Det är emellertid enligt beredningen uppenbart att en sådan 

fråga inte kan regleras i detalj i lagen. utan en viss frihet måste lämnas att 

handla efter situationens krav. Vissa råd och anvisningar torde kunna 

meddelas i administrativ ordning. Beredningen hänvisar beträffande polis

mans befogenhet att bruka våld till 24 kap. 2 § BrB och 16 § polisinstruk

tionen ( 1972:511 ). 

I första stycket av 19 kap. 14 § föreslår beredningen en allmänt hållen 

bestämmelse i ämnet, enligt vilken kronofogdemyndigheten får använda 

tvång för genomförande av förrättning enligt balken i den mån det med 
hänsyn till förrättningens ändamål och omständigheterna i övrigt framstår 

som befogat. I första hand måste enligt beredningen alltid krävas att åt

gärden är behövlig för förrättningens genomförande. Hänsyn skall också 

tas till ärendets beskaffenhet och betydelse. Åtgärden måste vara rimlig i 

relation till det intresse som skall tillgodoses i det exekutiva ärendet. 

Förslaget medger bl.a. att förrättningsmannen under nämnda förutsätt

ningar tar sig in i en lägenhet. med den reservation beträffande bostad som 

följer av andra stycket. eller att han öppnar låst skrivbordslåda. kassaskåp 

eller andra tillslutna utrymmen. Det är enligt beredningen uppenbart att 

därvid inte får företas mera ingripande åtgärder än som är nödvändigt och 

att egendom inte får skadas annat än om det i undantagsfall är klart 

motiverat. Rum eller förvaringsställe som öppnas bör efter förrättningen 

tillslutas på lämpligt sätt. Att gäldenärens bostad m:h andra utrymmen får 

genomsökas följer utan vidare av ändamålet med utmätning eller kvarstad 

eller annan förrättning som går ut på att ta hand om viss egendom. Ett 

annat exempel på ingripande med tvång är att kronofogdemyndigheten 
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stoppar fartyg eller luftfartyg som är på väg att lämna landet. Härvid kan 

myndigheten behöva anlita biträde av polis- eller tullmyndighet. 

Beredningen framhåller att liven tvång som består i övervinnande av 
fysiskt motstånd av svaranden kan komma i fråga. Att förrättningsman 

dessutom har rätt till nödvärn är sjiilvfallet och följer redan av 24 kap. 1 § 

BrB. Givet är att särskild försiktighet måste iakttas i fråga om användning 

av fysiskt tvtmg mot person. Förrättningsmannen bör bl.a. innan sådant 

tvång tillgrips i förekommande fall upplysa om att vederbörandes mot

sti\nd är straffbart (jfr t.ex. 17 kap. 13 §andra stycket BrB om straff för den 

som hindrar förrättning genom aa vägra inträde som förrättningsman kan 

fordra). I likhet med vad som f.n. anses gälla kan, anför beredningen, 

förrättningsmannen enligt förslaget ta ifrån svaranden aktuell egendom 

som denne bär på sig eller undersöka plånbok eller handväska men bör i 
övrigt inte kroppsvisitera honom för att konstatera om han har utmät

ningsbar egendom på sig. Handgripligheter bör undvikas. Om något 

starkare våld måste användas, bör kronofogdemyndigheten helst b~:gära 

biträde av polismyndigheten vars personal har en helt annan utbildning på 

området. Föreskrift härom bör meddelas i administrativ ordning. 

Paragrafen medger inte kronofogdemyndigheten att använda vite i 

andra fall än som anges i 19 kap. 13 §. Paragrafen medför enligt bered

ningen inte heller befogenhet att hämta part eller annan. 

En särskild fråga är i vad mån tvång fär användas även mot annan än 

svaranden. dvs. mot annan sakägare eller någon utomstående. Bc;:red

ningen framhftller att förslaget inte gör någon skillnad mellan svaranden 

och andra. Tvång för alltså. i den mån det med hänsyn till omständig
heterna kan anses befogat. användas mot envar som söker hindra för

rättningen. Frågan kan bli aktuell när gäldenär tillhörig egendom eller när 
viss bestämd egendom som någon har förpliktats utge finns hos tredje 

man. Den omständigheten att egendom finns i tredje mans besittning 

hindrar inte att den utmäts för ägarens skuld och även tas om hand. om 

tredje mannen inte gör anspräk pfl egendomen för egen del eller sådant an

språk kan lämnas utan avseende. När egendomen sålunda fär utmätas utan 
förbehåll för tredje mans rätt, bör också verkställigheten kunna fullföljas 

även om innehavaren söker hindra det. Tvång bör alltså fä användas mot 

tredje mannen i den mån det kan anses befogat med hänsyn till omständig

heterna. Motsvarande bör gälla i fråga om verkställighet av utgiv

ningsdom. För utmätning hos den som är inneboende hos annan i dennes 

hus eller lägenhet bör kronofogde:myndigheten kunna bereda sig tillträde 

till huset eller lägenheten för att komma till gäldenärens bostad. I annat fall 

skulle inneboende gäldenär kunna göra sin egendom oåtkomlig för borge

närerna. Hyresvärden bör ställa sig lojal till kronofogdemyndighetens 

önskemål. Gör han svårigheter, fä.r myndigheten använda det våld som. 

med beaktande även av hyresvärdens synpunkter, kan anses befogat. 

Det inträffar ofta, särskilt i storstadsområden, att ingen är hemma när 
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utmätningsmannen inställer sig för utmätningsförrättning i gäldenärens 
bostad. Utmätningsmanncn bereder sig då som regel tillträde till bostaden 

med hjälp av låssmed. I allmänhet påträffas inte någon utmätningsbar 
egendom. Som beredningen närmare behandlar på andra håll i betänkandet 
bör de rutinmässiga hembesöken minskas och i viss utsträckning ersättas 
med att gäldenären hörs muntligen på kronofogdemyndighetens kansli. 

Beredningen anser att förrättningsmannen inte bör utan vidare ta sig in i 

bostaden när vederbörande inte är hemma. Som andra stycke i 19 kap. 14 

§ föresli\s en bestämmelse om att så inte får ske annat än om innehavaren 

har underrättats om tiden för förrättningen och håller sig undan eller om 

eljest särskilda skäl föreligger. 
Bestämmelsen gäller inte bara bostad som innehas av svaranden utan 

natu.rligtvis också och i särskild grad annans bostad, när förrättning undan

tagsvis skall äga rum där. Är innehavaren hemma men vägrar han öppna, 

är förrättningsmannen oförhindrad att ta sig in, om det i övrigt kan anses 

befogat. Särskilda skäl därtill kan enligt beredningen i övrigt vara att för
rättning vid tidigare tillfälle har måst inställas på grund av innehavarens 

frånvaro och denne trots anmaning inte har hört av sig eller att förrätt

ningen är brådskande och därför inte lämpligen kan skjutas upp. Bered
ningen påpekar att kronofogdemyndigheten, när den behöver med våld 
bereda sig tillträde till någons bostad. bör ta särskild hänsyn till barn eller 

åldringar och andra som uppehåller sig i lägenheten. Bestämmelsen är även 

tillämplig vid andra förrättningar än utmätning. 

Vad särskilt angår avhysning - som kräver förberedelser av olika slag -
är det enligt beredningen angeläget att den, när föreskriven underrättelse 

m.m. har föregått, kan genomföras på utsatt tid. I sådant ärende föreligger 

därför som regel särskilda skäl för kronofogdemyndigheten att bereda sig 

tillträde. 
Förslaget utgår från att svaranden eller annan, i vars bostad förrättning 

skall äga rum, regelmässigt får underrättelse om tidpunkten för för
rättningen i så god tid som möjligt (jfr 40 § USK). 

Beredningen pi'lpekar slutligen att tvång kan behöva användas även i fall 
då gäldenären eller nyttjanderättshavare vägrar att låta utmätt fastighet 
visas när den skall säljas (jfr 13 kap. 18 §andra stycket i förslaget). Likaså 
kan tvång komma till användning för omhändertagande av pantbrev och 
andra handlingar (jfr 7 kap. 6 och 9 §§ samt 13 kap. 4 och 5 §§i förslaget). 

Remissyttrandena. Flera remissinstanser uttalar sin tillfredsställelse 

över att frågan om kronofogdemyndighets rätt att använda tvång för 

genomförande av förrättning föreslås bli reglerad i lag. Länsstyrelsen i 

Stockholms län framhåller att frågan har varit föremål för mycket tvekan 
och olika bedömningar. Bestämmelserna mäste visserligen enligt läns

styrelsen av naturliga skäl bli allmänt hållna, men motivuttalandena får till

mätas ett betydande värde. 

Svea hovrätt anser att ytterligare försök bör göras att ange förutsätt-
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ningarna för anvlindning av tviing i utsökningsärenden. Med hänsyn till att 

allmlinhcten ofta ifriigasätter kronofogdemyndighetens rätt att med hjälp 

av låssmed bereda sig tillträde till lägenhet eller annat låst utrymme före

siar kro111~fi1gde.fi'ire11ingen att paragrafen kompletteras med en bestäm

melse att kronofogdemyndigheten har rätt att med våld bereda sig sådant 

tilltrlide. Lii11sstyrelse11 i Stockholms län ifrågasätter om inte den viktiga 

bestämmelsen om att förrättningsman kan påkalla biträde av polis

myndighet vid exekutiv åtgärd bör stå i UB. Enligt länsstyrelsen torde inte 

minst polisen vara betjänt därav. 

Enligt S1·ea hm·ri/tt bör. åtminstone genom motivuttalanden. klargöras 

hur underrättelse enligt andra stycket skall ske. Hovrätten undrar om del

givning behövs. RS V. som erinrar om att underrättelse enligt 59 * UL som 

regel inte behöver delges. utgår från att den i förevarande paragraf angivna 

underrättelsen får överbringas pil samma sätt. Särskilt i storstadsdistrikten 

torde en annan ordning inte vara förenlig med de rutiner som kan tillämpas 

i mi'i.len. RSV kan därför inte godta någon ändring av vad som nu gäller om 

överbringande av underrättelse om tiden för förrättning. Liknande syn

punkter framförs av kronofogdefareningen. 

RSV förklarar sig utgå från att det inte krävs positivt stöd för antagande 

att bostadens innehavare håller sig undan. Det måste av praktiska skäl 

vara tillrlickligt att han inte har hört av sig hos kronofogdemyndigheten 

sedan han underrättades om tiden för förrättningen. RSV ifrågasättf:r om 

detta bör komma till tydligare uttryck i lagtexten. 

Fiiredraga11de11. Som beredningen har anfört är det ofrånkomligt att 

kronofogdemyndigheten, utöver de tvångs medel som regleras i föregäende 

paragrafer. har befogenhet att i viss utsträckning använda direkt tväng. 

Beredningens överväganden i vad mån förrättningsman i olika fall bör 

kunna tillgripa tvångsåtgärder har genomgående godtagits under remiss

behandlingen och även jag kan ; allt väsentligt ansluta mig till dessa ut

talanden. Detta gäller även frågan i vad mån tvång kan användas mot 

annan än svaranden i utsökningsmålet. 

Ben:dningen har ansett att befogenheten att använda tvång inte kan 

regleras i detalj i lagen. Jag delar den uppfattningen men anser likväl att 

bestämmelserna bör kunna pre<.:iseras något närmare än som har skett i 

beredningens förslag. Härvid är särskilt angeläget att förrättningsmannens 

befogenhel att bereda sig tillträde till hus. lägenhet och andra lästa 

utrymmen blir uttryckligen reglerad. eftersom frågan om sådan rätt ofta 

aktualiseras. Som bakgrund till en sådan bestämmelse synes lämpligt att 

liven förrättningsmanncns befogenhet att genomsöka förvaringsutrymmen 

regleras. Vidare bör rätten att använda våld mot person regleras särskilt. 

1 enlighet härmed anges i paragrafens första stycke att vid förrättning 

far hus. rum eller förvaringsställe genomsökas. om det behövs för att verk

ställighet skall kunna ske. Bestämmelsen åsyftar inte bara förrättning i mål 

om utmiitning utan även annan förrättning som går ut på att ta hand om 
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egendom. Termen förvaringsställe tas i vidsträckt mening. Den avser så
lunda över huvud ett utrymme där egendom kan förvaras. t.ex. skrivbord. 

hyrå. kassaskåp. kassafack. väska eller plånbok. Även t.ex. en bil om
fattas av bestämmelsen. 

Förrättningsm<.1nnen kan ibland behöva få tillträde till visst utrymme i 

annat syfte än att söka genom utrymmet. Vid avhysning behöver han t.ex. 
ha tillträde till aktuellt hus, lägenhet e.d. för att kunna verkställa avhys

ningen. För samtliga fall då förrättningsmannen behöver ha tillträde till 

hus. rum eller annat utrymme meddelas en gemensam bestämmelse i andra 

styckets första mening. Där anges att om förrättningsmannen behöver ha 
tillträde till utrymme som är tillslutet han får låta öppna lås eller bereda sig 

tillträde på annat sätt. Bestämmelsen. som tar sikte på fall då förrättnings

mannen vägras tillträde av innehavaren eller då inte någon som kan öppna 
är närvarande. medger förrättningsmannen att bryta upp lås eller annan 

tillslutning eller att bereda sig tillträde på annat lämpligt sätt. Som bered

ningen har framhållit är det uppenbart att härvid inte får företas mera in
gripande åtgärder än som är nödvändigt och att egendom inte får skadas 

annat än om det är klart motiverat. Förvaringsutrymme som öppnas av 

förrättningsmannen bör efter förrättningen tillslutas på lämpligt sätt. De 

närmare föreskrifter i nu angivna hänseenden som visar sig behövliga kan 

meddelas av regeringen. 
I fråga om bostad har beredningen föreslagit en undantagsbestämmelse. 

Jag delar beredningens mening att den nuvarande ordningen, enligt vilken 
förrättningsmannen som regel, åtminstone i storstadsdistrikten. bereder 

sig tillträde till utmätningsgäldenärs bostad om inte gäldenären eller någon 

annan är hemma och öppnar, ibland är alltför brysk. Förutsättningarna för 
att förrättningsmannen skall få bereda sig tillträde till någons bostad bör 

därför skärpas. Jag vill erinra om att enligt departementsförslaget de rutin
mässiga utmätningsförrättningarna i gäldenärens bostad i princip förutsätts 
skola ersättas av förhör med gäldenären. De problem som är förknippade 
med att kronofogdemyndigheten behöver ha tillträde till någons bostad 

kan därför efter UB:s genomförande väntas minska i omfattning. 
Som förutsättning för att förrättningsmannen skall få ta sig in i någons 

bostad i innehavarens frånvaro bör till en början i allmänhet gälla att 
bostadens innehavare har underrättats i förväg om tiden för förrättningen. 

I mål om utmätning bör underrättelse ofta kunna lämnas muntligen i 

samband med att kronofogdemyndigheten söker kontakt med gäldenären 
för att få uppgifter om eventuella tillgångar. I annat fall får underrättelse 

ske skriftligen. Jag delar RSV:s och kronofogdeföreningens uppfattning att 

sådan underrättelse inte skall behöva delges. Det kan påpekas att enligt 4 

kap. 12 § andra stycket departementsförslaget utmätningsgäldenären inte 
behöver på förhand underrättas om målet bl.a. då risk föreligger att han 

skaffar undan eller förstör egendom eller då saken eljest är brådskande. I 
sådana fall bör också förrättningsmannen vid behov kunna bereda sig till-
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träde till hans bostad utan föregående underrättelse om tiden för förrätt
ningen. 

Utöver underrättelse om tiden för förrättningen bör som regel krävas att 

det kan antas att bostadens innehavare håller sig undan. Det bör härvid 
inte utan vidare vara tillräckligt att denne inte är hemma vid förrättnings
tillfä.llet, även om han inte har hört av sig till kronofogdemyndigheten 
tidigare under målet. Detta gäller särskilt om förrättningen äger rum under 

vanlig arbetstid eller om bostadens innehavare har sådant arbete au han 
kan antas vara på resa. Det bör alltså fordras positivt stöd för att han håller 
sig und.rn, men å andra sidan bör inte krävas alltför mycket i detta hän
seende. Om vederbörande är borta även vid ny förrättning. torde ofta 
finnas fog för antagande att han håller sig undan. I sådana fall fär också 
ofta särskilda skäl anses föreligga. Beträffande avhysning får, som bt~red
ningen har framhållit, som regel anses föreligga särskilda skäl för att 
förrättningsmannen bereder sig tillträde till bostad. 

I enlighet med det anförda anges i andra styckets andra mening att 

förrättningsmannen inte får bereda sig tillträde till bostad i innehavarens 
frånvaro annat än om underrättelse om tiden för förrättningen har sänts till 
innehavaren med posten eller lämnats på annat lämpligt sätt och del kan 
antas att denne håller sig undan eller om eljest särskilda skäl föreligger. 
Jag vill understryka att sist nämnda förutsättning - särskilda skäl ·- får 
anses föreligga i fall dä utmätningsgäldenär eller annan uppenbart söker 
sabotera verkställigheten. 

I tredje stycket av paragrafen har tagits upp bestämmelser om annat 
tvång än som har behandlats i det föregående. Där anges i första meningen 
att förrättningsmannen för att genomföra förrättning får i övrigt använda 
tvång i den mån det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. 
Som andra mening har tagits upp en särskild bestämmelse om användande 
av fysiskt våld mot person. Enligt förslaget får sädant väld brukas endast 
om förriittningsmannen möter motstånd och i den mån som det med 
hänsyn till förrättningens ändamäl kan anses försvarligt. När det gäller den 
närmare tillämpningen av bestämmelsen kanjag ansluta mig till vad bt:red
ningen har anfört. Som beredningen har framhållit bör förrättningsmannen 
begära biträde av polismyndigheten, när fräga uppkommer om att använda 
starkare våld än sådant som kan anses mera normalt i utövningen av 
kronofogdemyndighetens befoge:nheter. Bestämmelse om sådan be
fogenhet kan meddelas av regeringen. 

Beslut 

Föredraganden. I UL används som regel inte beteckningen beslut för 

utmätningsmannens avgöranden i utsökningsmål. Där begagnas i stället 
sådana beteckningar som "åtgärd", "förfarande"-eller "förslag" (set.ex 
77 § 4 mom. och 146 och 200 §§samt rubriken till 10 kap.). Under senare 
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tid har emellertid termen beslut använts i ökad utsträckning i samband 

med ändringar i UL (set.ex. 77 § 2 mom., 83 §I mom., 91 a § 3 mom .. 201 

§ I mom. och 209 §). Se även införsellagen. bl.a. 12, 22 och 25 §§. 

Överexekutors avgöranden benämns i UL beslut eller utslag (se t.ex. 53 
och 211 §§ samt rubrikerna till 3 och I I kap.). 

I enlighet med vad beredningen har föreslagit benämns kronofogde

myndighetens avgöranden genomgående beslut i departementsförslaget. 

Kronofogdemyndigheten vidtar även faktiska verkställighetsåtgärder som 
kanske inte utåt framstår som beslut i vanlig mening. Att ett beslut i verk

ligheten måste föregå varje åtgärd är dock uppenbart. I den mån sådana 

åtgärder har betydelse för part eller tredje man skall de enligt förslaget lik

ställas med beslut (se 21 § ). 

18 § Paragrafen innehåller bestämmelser om motivering av beslut och 

om besvärshänvisning. Den motsvarar 19 kap. 15 §beredningens förslag. 

Gii/lande riitt. I gällande lag saknas bestämmelser om skyldighet för 

utmätningsmannen eller överexekutor att motivera sina beslut (jfr 36 § 

andra stycket USK) men sådan skyldighet torde ändå i princip anses före

ligga. 

Enligt 204 § 2 mom. UL skall utmätningsmannen vid förrättningar som 

anges i 201 och 203 §§ (dvs. när viss tid för klagan gäller samt vid utmät

ning av lön m.m.) meddela underrättelse om vad den som vill söka ändring 

bör iaktta samt äventyret om det försummas. I USK meddelas vissa 

kompletterande föreskrifter. Enligt 28 § första stycket USK skall i beslut 

om utmätning av lön eller om införsel och i beslut enligt 12 eller 22 § 

införsellagen anges bl.a. att den som är missnöjd kan klaga hos överexe
kutor. Enligt 50 § USK skall i beslut om rättelse, i bevis enligt 43 § (dvs. 

över utmätning av annan egendom än lön) och i underrättelser enligt 45 § 

(bl.a. då egendom har utmätts med förbehåll enligt 67 § 3 mom. UL) anges 

vad den som vill klaga hos överexekutor har att iaktta. Har utmätning skett 

av lös egendom och kan det antas att egendomen tillhör annan eller att 
tredje mans rätt på annat sätt har trätts för när, skall enligt 44 § USK 

underrättelse om utmätningen om möjligt genast sändas till denne med 

uppgift om vad han skall iaktta bl.a. om han vill klaga över förrättningen. I 

211 § I mom. fjärde meningen UL stadgas beträffande överexekutor att 

när slutligt utslag ges, auktion har hållits eller försäljning har skett i annan 

ordning, underrättelse skall meddelas om vad som är att iaktta vid sökande 

av ändring och äventyret om det försummas. 

La1-:heredningen. De beslut som kronofogdemyndigheten skall fatta 

enligt förslaget bör enligt beredningen ofta utfärdas i skriftlig form. Detta 

gäller t.ex. beslut om införsel. I andra fall bör beslut -eller vidtagen åtgärd 

- protokollföras resp. antecknas i dagbok e.d. men åsyftad åtgärd måste i 

många sammanhang kunna genomföras utan avvaktan på sådan protokoll

föring eller anteckning. Beslut meddelas i sådana fall muntligen, t.ex. i 
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samband med förrättning eller vid sammanträde. I enlighet med det sagda 

föreslås i första stycket av 19 kap. 15 §att beslut meddelas skriftligen eller 

muntligen samt. att muntligt beslut skall upptecknas. 

Beträffande motivering framhåller beredningen att den numera även för 

förvaltningsmyndigheter lagfästa principen om skyldighet att vid behov 

motivera beslut bör tillämpas också av kronofogdemyndigheten. Detta är 

av betydelse särskilt för part som beslutet har gått emot och som därför 

kan vilja överklaga det samt för överinstansen när besvär har anförts. 

Beredningen föreslår därför i andra stycket av 19 kap. 15 §att beslut skall i 

den mfm det behövs ange de skäl på vilka det grundas. 

Heredningcn understryker att enligt den föreslagna lydelsen inte alla 

beslut behöver siirskilt motiveras. Det skulle vara både onödigt och alltför 

betungande. När ansökan om verkställighet bifalls, framgår sökandens 

anspråk och skiilen därtill av åberopad exekutionstitel. Detta gäller bl.a. 

vid införsel och utmätning. Någon ytterligare motivering för att verk

ställigheten har beviljats kan i ailmänhet inte anses påkallad. Har svaran

den framställt invändning mot verkställigheten, kan dock behöva anges 

varför inviindningen inte beaktas .. såvida inte saken är uppenbar. Vidare 

bör skälen anges, om utmiitning av lön c.d. har beslutats i enlighet med de 

särskilda förutsättningar som gäller därom eller om viss egendom tas i 

anspråk trots att invändning har framställts mot att den utmäts. När 

ansökan om verkställighet avslil.s 1!ller eljest inte föranleder begärd åtgärd, 

bör beslutet som regel innehålla skälen. Beslut som endast är förberedande 

behöver i allmänhet inte motiveras. 

För stora anspn"lk bör enligt beredningen inte ställas på utformningen av 

motivering. Vad som skall anges är de huvudsakliga skäl som har varit 

bestämmande sa att det blir begripligt varför ärendet har fått den utgång 

som har beslutats. Någon detaljerad redogörelse för sakförhållandena kan 

inte krävas. 
Kronofogdemyndighetens beslut kan enligt förslaget överklagas, om 

inte annat föreskrivs. För klagan gäller i vissa fall bestämd tid. medan 

möjligheten att klaga i andra fall inte är tidsbegränsad. Beredningen anser 

art när viss hesvärstid gäller, beslutet bör ange vad den som vill klaga har 

att iaktta. I ärende hos kronofogdemyndigheten kan förekomma succes

siva beslut heträffande vilka gäller att särskild talan får föras mot varje sär

skilt beslut inom begränsad tid, i allmänhet räknad från att part har delgetts 

beslutet. Anteckning om vad som i detta hänseende gäller kan enligt bered

ningen ske på dagboksblad eller i protokoll i mycket förenklad form (t.ex. 

genom ordet besvärshänvisning). Vid eventuell utskrift och delgivning av 

beslutet bör besvärshänvisningen utskrivas enligt formulär. I andra fall bör 

den som är missnöjd få upplysning hos kronofogdemyndigheten vid för

frågan. Bestämmelser i enlighet härmed har tagits upp i tredje stycket av 

paragrafen. Beredningen påpekar att det givetvis kan vara lämpligt att 

heslut som får överklagas utan begränsning till viss tid innehåller erinran 
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om möjligheten att klaga. Föreskrift härom kan vid behov meddelas i 

administrativ ordning. 

Beslut om införsel och om utmätning av lön m.m. kan enligt 4 kap. 12 § 

första stycket och 8 kap. 5 § beredningens förslag ändras av kronofogde

myndigheten när anledning föreligger. Sådana beslut bör enligt bered

ningen innehålla upplysning om denna möjlighet. Föreskrift härom bör 

meddelas i administrativ ordning (jfr 28 § första stycket USK ). 

Remissyttrandena. Beträffande andra stycket anmärker RSV att om 

skyldigheten att motivera beslut skall slå igenom någorlunda enhetligt hos 

kronofogdemyndigheterna kompletterande föreskrifter fordras. Dessa bör 

kunna meddelas i administrativ ordning. Vid utformandet av föreskrifterna 

kan ledning hämtas av 17 § förvaltningslagen. Enligt RSV bör särskilt 

övervägas om skillnaden mellan allmänna och enskilda mål skall behöva 

inverka på föreskrifterna. 

I fråga om tredje stycket framhåller kammarrätten i Stockholm att enligt 

förvaltningslagen besvärshänvisning, med undantag som här kan lämnas åt 

sidan, alltid skall meddelas när beslut går part emot. Kammarrätten har 

förståelse för att invändningar kan riktas mot att varje beslut på det exeku

tiva området soin går part emot skall förses med besvärshänvisning. Det 

ter sig inte heller särskilt lyckat med besvärshänvisning till hovrätt i frågor 

där självrättelse av beslutet är vad som avses skola ske. Å andra sidan 

måste konstateras att förslaget i berört hänseende inte ger en rätts

säkerhetsgaranti likvärdig med den som förvaltningslagen ger. Enligt 

hm·riillen j(Jr Västra Sverige bör besvärshänvisning lämpligen ges även i 

fall då talan inte är inskränkt till viss tid. Si·ea hovrätt anser för sin del att 

det kan godtas att besvärshänvisning inte alltid behöver meddelas. Alla 

beslut som kan överklagas bör dock innehålla uppgift att - men ej nöd

vändigtvis hur - detta kan ske. 
Föredraganden. Det är utan särskild bestämmelse tydligt att vissa 

beslut som meddelas av kronofogdemyndigheten, t.ex. införselbeslut. 

skall vara skriftliga medan andra beslut kan meddelas muntligen och upp
tecknas i efterhand. Då det inte är möjligt att närmare reglera vilka beslut 

som skall meddelas skriftligen, bör enligt min mening inte meddelas någon 

bestämmelse i saken. På grund härav har i departementsförslaget inte 
tagits upp någon motsvarighet till bestämmelsen i första stycket av bered

ningens förslag. 

Andra stycket i beredningens förslag har tagits upp oförändrat som 

första stycke i förevarande paragraf i departementsförslaget. De ut

talanden som beredningen har gjort angående den närmare tillämpningen 

av bestämmelsen kan jag ansluta mig till. Med anledning av vad bered

ningen har anfört om motivering av beslut om löneutmätning vill jag dock 

påpeka att departementsförslaget saknar motsvarighet till vad som f.n. 

gäller om gäldenärens betalningsovilja som förutsättning för sådan utmät

ning. Vidare utgår departementsförslaget från att RSV liksom f.n. skall 
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meddela närmare föreskrifter om det utmätningsfria beloppet. Anledning 

torde därför som regel saknas att särskilt motivera beslut om utmätning av 

lön. De närmare föreskrifter angående kronofogdemyndighetens skyldig

het att motivera sina beslut som visar sig behövliga kan meddelas av 

regeringen. 

Beträffande frågan i vad mån beslut bör innehålla besvärshänvisning bör 

först påpekas att enligt departt:mentsförslaget besvärstiden skall vara 

begränsad i de flesta fall. Obegränsad besvärstid föreslås gälla beträffande 

beslut som rör införsel och utmätning i lön o.d. samt för tredje man som 

vill klaga över annan utmätning. Besvärshänvisning bör i princip alltid ges 

när viss besvärstid gäller. Undantag kan emellertid tänkas, t.ex. dä 

anstånd med exekutiv försäljning har beviljats på begäran av såväl 

sökanden som gäldenären. Även i andra fall kan förhållandena vara 

sådana att ett beslut inte kan sägas gå emot någon. 

Det kan vidare ifrågasättas om besvärshänvisning bör vara obligatorisk 

i fall då talan inte är inskränkt till viss tid. En regel som omfattar alla 

sådana fall skulle bl.a. innebära att beslut om vanlig utmätning skulle 

behöva innehålla besvärshänvisning även för eventuell tredje man. Det är 

emellertid inte påkallat att sådan besvärshänvisning ges annat än när tredje 

mans eventuella rätt har aktualiserats. Tredje man bör f.ö. i första hand 

uppmanas att söka rättelse hos kronofogdemyndigheten, vilket även bör 

anges i beslutet. När det gäller beslut om införsel eller utmätning i lön o.d. 

anser jag att besluten liksom f.n. bör innehålla besvärshänvisning. Det är 

emellertid angeläget att sådana beslut - när fråga därom uppkommer - i 

första hand omprövas av kronofogdemyndigheten och att även detta anges 

i beslutet. 

I enlighet med vad jag har anfön nu anges i departementsförslaget att be

slut som får överklagas skall innehålla upplysning om vad den som vill föra 

talan mot beslutet skall iaktta samt att sådan upplysning dock får 
utelämnas när den är uppenbart obehövlig. I verkställighetsföreskrifter 

kan meddelas bestämmelser om att beslut även bör innehålla upplysning 

om att den som beslutet har gått emot kan begära rättelse eller ändiing, 

när sådan befogenhet föreligger. 

19 § Paragrafen, som motsvarar 19 kap. 17 § beredningens förnlag. 

behandlar bl.a. frågan från vilken tidpunkt kronofogdemyndighetens t:gna 

beslut fär tillämpas. 

Gällande rätt. Beträffande for1gången av det exekutiva förfarandet 

gäller enligt 210 § I mom. UL att klagan över utmätning inte får hindra 

förrättningens fullbordan eller egendomens försäljning och att inte heller 

klagan över annan ätgärd som har vidtagits av utmätningsman fär föran

leda uppehåll däri, om inte övercxekutor förordnar annorlunda. Enligt 208 

§ kan överexekutor. när klagan över utmätningsmans åtgärd anmäls hos 
honom, tills vidare i avvaktan på det slutliga utslaget inställa vidare fort-
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gäng av åtgärden eller meddela den rättelse vartill omständigheterna 

föranleder. om skäl finns och saken inte tål uppskov. 

I fråga om verkställighet av utslag varigenom överexekutor har ålagt 

betalningsskyldighet gäller enligt 51 § 4 mom. UL vad som i 37 §samt 39 

och 40 *§ är föreskrivet i fri'lga om underrätts dom i motsvarande fall.· 

Överexekutors utslag varigenom någon har fällts till böter eller vite får 

enligt 52 § I mom. inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft. Annat 

av överexekutor meddelat beslut i utsökningsmål än som avses i 51 och 52 

§§ skall enligt 53 § gå i verkställighet även om det överklagas, om inte 

annorlunda har förordnats eller är särskilt föreskrivet. Utslag varigenom 

övcrexekutor föreskriver ändring beträffande utmätningsmans åtgärd skall 

enligt 210 § 2 mom. omedelbart lända till efterrättelse. om det inte förord

nas annorlunda. I mål om utmätning skall dock redan verkställd åtgärd inte 

återgå innan utslaget har vunnit laga kraft. om inte överexekutor har sär

skilt förordnat därom. När överexekutors utslag överklagas. kan hovrätten 

enligt 218 § I mom .. innan ändringssökandet slutligen prövas. förordna att 

utslaget inte får verkställas eller att. om verkställighet redan har följt, 

ytterligare åtgärd inte får vidtas. 

La1<beredningen. Beredningen framhåller att kronofogdemyndighetens 

åtgärder (frånsett handräckning) avser att genomföra förpliktelser som har 

bestämts i exekutionstitlar. Myndighetens egna beslut räknas i förslaget 

inte som exekutionstitlar i· den mening som avses i 3 kap. Flera bestäm

melser i förslaget anger särskilt att kronofogdemyndigheten får utsöka 

vissa fordringar eller kostnader (se 2 kap. 15 §. 3 kap. 26 §. 4 kap. 20. 21 

och 26 §§. 8 kap. 5 §. 14 kap. 22 §. 16 kap. 4 §samt 18 kap. 7. 9. 10, 14 och 

21 §§. jfr 5 kap. I § andra stycket). Kronofogdemyndighetens beslut bör 

enligt beredningen i princip kunna genomföras eller eljest lända till efter

rättelse omedelbart. I 19 kap. 17 § sägs härom generellt i första stycket 

första meningen att kronofogdemyndighetens beslut länder till efterrättelse 

omedelbart. I en andra mening tillfogas att verkställighet (eller hand

räckning) fortgår även om klagan förs, såvida inte annat är särskilt före

skrivet eller förordnas. Exempel på särskild föreskrift i fråga om fort

gången av det exekutiva förfarandet finns i 9 kap. 9 §första stycket och 14 

kap. 16 §. 

I andra stycket av paragrafen föreskrivs särskilt undantag beträffande 

kronofogdemyndighetens beslut varigenom vite har utdömts. Vitet får inte 

utsökas innan beslutet har vunnit laga kraft. 

Beredningen erinrar om att när besvär har anförts över meddelat beslut 

eller vidtagen åtgärd, kronofogdemyndigheten kan enligt 19 kap. 36 § 

andra stycket förordna att ärendet skall vila tills vidare i avvaktan på hov

rättens beslut. Enligt 40 § andra stycket i samma kapitel kan hovrätten 

också omedelbart förordna att åtgärd för verkställighet (eller handräck

ning) inte skall äga rum tills vidare eller att sådan åtgärd skall genomföras 

och bestå till dess annat förordnas. Om synnerliga skäl föreligger, får hov-
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rätten också omedelbart förordna att vidtagen åtgärd skall hävas. 

Fiiredra1-:11nden. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 
'Jeredningens förslag. Bestämmelserna i första styckets andra mening och i 

andra stycket har dock fått byta plats. Bestämmelsen angående beslut om 

utdömande av vite avser sådant vite som behandlas i 10-12 §§ i före

varande kapitel (jfr även 23 §). Jag vill påpeka att departementsförslaget 

saknar motsvarighet till vad beredningen har föreslagit om att krono

fogdemyndigheten med anledning av besvär kan förordna att mälet skall 

vila tills vidare. 

20 § I P,aragrafen. som motsvarar 19 kap. 18 § i beredningens förslag, 

ges vissa bestämmelser angaende självrättelse m.m. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår vissa uttryckliga bestämmelser 

om befogenhet för kronofogdemyndigheten att själv ändra eller rätta sina 

beslut och utgår från alt kronofogdemyndigheten har viss sadan befogen
het även i andra fall. Enligt beredningen bör kronofogdemyndigheten 

självmant ta upp fråga om självriHtelse när anledning föreligger. Anledning 

kan yppas vid den rutinmässiga granskning av underordnades arbete som 

högre befattningshavare förutsätts utföra. Vidare kan påpekande av part 

eller tredje man ge anledning till. rättelse. I första stycket första meningen 

av 19 kap. 18 § föreskrivs därför att kronofogdemyndigheten självmant. 

skall pröva fråga om ändring eller rättelse av beslut när sådan åtgärd är 

tillåten och anledning föreligger. Beredningen påpekar att bestämmelsen är 

tillämplig även om särskild talan får föras mot beslutet. Detta torde 

överensstämma med vad som anses gälla i fråga om förvaltningsmyndig

hets möjlighet att vidta självrätt•dse. 
Enligt andra bestämmelser i förslaget. anför beredningen vidare, skall 

verkställighet (eller handräckning) avbrytas eller vidtagen åtgärd hävas, 

utan att fråga är om någon omprövning av tidigare beslut. I vissa fall 

används av särskild anledning uttryckssättet att åtgärd skall "återgå". När 

i förevarande sammanhang talas om hävande, åsyftas enligt beredningen 
även återgång av vidtagen åtgärd. Bestämmelser av hithörande slag finns i 

3 kap. 7 § fjärde stycket. 24 § tredje stycket och 26 §. 4 kap. 12 § andra 

stycket och 17 § första stycket. 7 kap. 12 § tredje stycket. IO kap. 6 § 

fjärde stycket. 11 kap. 21 § fjärde stycket, 12 kap. I §jämförd med sist

nämnda lagrum samt 13 kap. 17 § och 42 §fjärde stycket och 18 kap. 6 § 

(jfr även 19 kap. 40 § ). 

Beredningen anser att även frågor om verkställighets (eller handräck

nings) avbrytande eller om hävande av redan vidtagen åtgärd i princip bör 

prövas av kronofogdemyndigheten utan att särskild begäran därom 

behöver framställas. I första stycket andra meningen av 19 kap. 18 §anges 

att även sådan fråga prövas självmant av kronofogdemyndigheten. om inte 

annat är föreskrivet. Föreskrift om att särskild begäran förutsätts för vissa 

åtgärder som har samband med återgång av exekutiv åtgärd finns i 3 kap. 
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26 §andra stycket. 4 kap. 26 *och 14 kap. 22 *· 

Beredningen har även uppmärksammat frågan om riittelse på grund av 
skrivfel. räknefel eller annat dylikt förbiseende. Beredningen erinrar om att 

enligt 17 kap. 15 ~ RB domstol kan. om den finner att dom eller heslut av 
sådan anledning innehåller uppenbar oriktighet. meddela beslut om riittel

se. Parterna skall fä tillfälle att yttra sig innan rättelse sker. Se även 32 § 

förvaltningsprocesslagen och 19 § förvaltningslagen. 

Beträffande de bestämmelser om ändring eller rättelse som nu finns i 

införsellagen och UL påpekar beredningen att deras införande i resp. lagar 

inte har avsetts skola inverka på den befogenhet som kan tillkomma 

utmätningsmannen att med analogisk tillämpning av 17 kap. 15 § RB riitta 

skrivfel o.d. En sådan befogenhet bör finnas och beredningen föreslår i 

andra stycket av 19 kap. 18 § uttryckliga bestämmelser därom. Bestämmel

serna bör enligt beredningen bl.a. kunna tillämpas. om sakägarförteckning 

eller köpeskillingsfördelning har råkat bli felaktig på grund av felräkning 

eller liknande förbiseende. Bestämmelserna gäller även sedan kronofogde

myndigheten har skilt sig från ärendet. 

Remissyttrandena. Flera remissinstanser påpekar att lydelsen av första 

stycket första meningen närmast ger intrycket att ändring eller rättelse 

endast får ske i fall då det finns uttryckligt lagstöd. Beredningens tanke att 

ändring eller rättelse skall kunna ske även i andra fall bör enligt h01·riitte11 

för Ö1·re Norrland och RSV komma till tydligare uttryck i lagtexten. 

RSV anmärker att utformningen av första stycket grundar sig på att det 

finns en systematisk skillnad mellan ändring och rättelse å ena sidan och 

avbrytande och hävande å den andra. Verket anser emellertid tveksamt 

om denna skillnad är sådan att den bör läggas till grund för utformningen 

av lagtexten. Ett hävande kan sålunda vara förenat med omprövning av ett 

tidigare beslut och bör i så fall hänföras till kategorien "ändring eller rät
telse". H01•riittenför Västra !freriRe anför liknande kritik. 

Kammarrätten i Stockholm påpekar att någon generell föreskrift om 

kommunikation inte har givits när fråga är om rättelseförfarande enligt 

första stycket. En sådan föreskrift bör emellertid meddelas. 

FöredraK<llllien. Frågan i vad mån kronofogdemyndigheten bör kunna 

själv ändra eller rätta sina beslut har behandlats närmare i den allmänna 
motiveringen under avsnitt 5.4. 

Ett par remissinstanser har ifrågasatt om det finns en sådan skillnad 

mellan ändring och rättelse av beslut, å ena sidan. samt avbrytande och 

hävande av verkställighet å andra sidan, att den bör läggas till grund för 

utformningen av bestämmelserna i förevarande hänseende. Med ändring 

eller rättelse avses i balken fall då tidigare meddelat beslut omprövas 

enligt 4 kap. 33 och 34 §§, 7 kap. 10 §. 15 kap. 12 § första stycket och 16 

kap. 13 §jämförd med 4 kap. 33 och 34 §§eller, i vissa fall, utan stöd av 

särskild bestämmelse. Avbrytande eller hävande av verkställighet innebär 
däremot i princip inte någon omprövning av tidigare beslut. Även om den 
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sakliga skillnaden i nägra fall inte är så stor (se t.ex. 3 kap. 2 I ~ tredje 

stycket). synes lämpligt att dessa principiellt olika fall hålls isär. Jag finner 

alltså inte skäl att frånga den av beredningen anv1inda terminologin. 

Jag delar beredningens mening att kronofogdemyndigheten bör själv

mant pröva frtlga om ändring eller rättelse när anledning föreligger till 

sådan åtgärd. För att föreskriften härom inte skall ge intryck av att själv

rättelse får ske endast med stöd av uttrycklig best1immelse har föreskriften 

jämkats så att det tydligt framgår att möjlighet till självrättelse finns även i 

vissa andra fall. Även fråga om avbrytande eller hävande i annat fall av 

verkställighet bör prövas självmant av kronofogdemyndigheten, om inte 

annat är föreskrivet för särskilda fall. 

En remissinstans har ansett att i fråga om sådan självrättelse som 

regleras i första stycket en generell regel bör meddelas om att veder

börande part som regel skall höras innan sadan ätgärd vidtas. Beträffande 

rättelse av utmätning enligt 4 kap. 33 och 34 §§ finns emellertid siidan före

skrift i 4 kap. 35 *· Motsvarande gäller rättelse av kvarstad för fordran ( 16 

kap. 13 * ). I övrigt torde några motsvarande föreskrifter inte behöva 

meddelas i lag. 

Av 18 kap. 12 ~framgår att fråga om ändring eller rättelse av beslut samt 

om avbrytande eller hävande i annat fall av verkställighet skall prövas 

självmant av kronofogdemyndigheten även när änförda besvär ger anled

ning till det. 

Även andra stycket i förevarande paragraf överensstämmer i sak med 

beredningens förslag. Det har dock inte synts behövligt att särskilt ange att 

sådan rättelse som behandlas där får ske_iiven sedan målet har avslutats. 

21 § Paragrafen innehåller en regel om sadana faktiska ätgärder som 

faller utanför vad som räknas till beslut. Den motsvarar 19 kap. 16 * 
beredningens förslag. 

La!(berednin!(en. Beredningen erinrar om att kronofogdemyndigheten 

även vidtar faktiska åtgärder som inte utåt framstår som beslut. Som 

exempel nämner beredningen säkerställande av utmätning eller utbetal

ning av medel som har influtit efter utmätning. Sådana åtgärder hör i 

princip likställas med beslut. i den män åtgärden är av betydelse för någons 

rätt. I 19 kap. 16 ~ anges att vad som i kapitlet sägs om beslut skall i 

tillämpliga delar gälla även åtgärd som företas utan särskilt beslut eller 

följer på beslut och som är av betydelse för part eller tredje man. Bestäm

melsen har bl.a. tillämpning i fråga om möjligheten till och tid för klagan. 

Enligt 10 kap. I * andra styck•!! i förslaget får kronofogdemyndigheten 

liksom f.n. i viss utsträckning överlämna åt annan att sälja lös egendom på 

offentlig auktion. Här kommer närmast i fråga företag för auktions

verksamhet samt beträffande värdepapper fondkommissionär eller 

mäklare. Det kan enligt beredningen möjligen diskuteras hur försäljning 

som sker i sådan ordning bör betraktas i fråga om möjligheten att över-
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klaga försäljningen. Det skulle i och för sig vara tänkbart att klagan endast 

fick föras över kronofogdemyndighetens beslut att överlämna försälj

ningen till annan. medan själva försäljningen inte skulle fä överklagas. En 

sådan ordning kan dock knappast anses lämplig. Beredningen anser att den 
försäljning som sker enligt kronofogdemyndighetens uppdrag bör jäm

ställas med försäljning som kronofogdemyndigheten själv företar. Klagan 

bör alltså kunna anföras över själva försäljningen. Eftersom denna inte 

formligen bekräftas av något kronofogdemyndighetens beslut bör den 

betraktas såsom en sådan faktisk åtgärd som avses i 19 kap. 16 §. Mot

svarande bör enligt beredningen gälla åtgärd som sökanden enligt 16 kap. 4 

§ första stycket andra meningen utför efter kronofogdemyndighetens 
anvisning. 

Föredraganden. Att faktiska åtgärder som kronofogdemyndigheten 

företar bör jämställas med beslut har betydelse inte bara för tillämpningen 

av 18-20 §§ i förevarande kapitel utan bl.a. även i fråga om klagan till 

hovrätten. I förevarande paragraf anges, i huvudsaklig överensstämmelse 

med beredningens förslag, att vad som sägs i balken om beslut i tillämpliga 

delar gäller även sådan åtgärd av kronofogdemyndigheten som inverkar på 

parts eller tredje mans rätt. Jag ansluter mig till beredningens uttalanden 

om innebörden av termen åtgärd. 

Prövning av tvist 

Under denna rubrik behandlas dels viss tvist som kronofogde

myndigheten själv skall pröva, dels tvister som myndigheten har hänskjutit 

till särskild rättegång. 

22 och 23 §§ Dessa paragrafer. som motsvarar 19 kap. 19 och 20 § i 

beredningens förslag, reglerar tvister som kronofogdemyndigheten själv 

handlägger. 

Gällande rätt. När vid fördelning av medel fordran är tvistig skall enligt 

huvudregeln i 151 § 2 mom. UL medlen avsättas och borgenären före

läggas att väcka talan vid domstol mot sakägare som medlen skall tillfalla 
om borgenärens anspråk bortfaller. För det fall att frågan om fördelning är 

omedelbart anhängig hos överexekutor gäller emellertid en särskild 

bestämmelse. Om fördelningen i sådant fall inte utan betydande olägenhet 

för parterna kan avslutas utan att tvisten har avgjorts. skall enligt 15 I § 3 

mom .. om det är ändamålsenligt, överexekutor själv ta upp tvisten och 

efter muntlig förhandling pröva den i utslaget om medlens fördelning. 

Talan anses väckt, när part framställde sitt yrkande. Om bevisning gäller 

vad som i RB föreskrivs för tvistemål. I nämnda mom. anges slutligen att 

om part uteblir från förhandling, det inte utgör hinder för handläggning och 

avgörande av tvisten. 
Lagberedningen. Beredningen erinrar om att i anslutning till reglerna 
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om fördelning av köpeskilling m.m. har i 14 kap. 9 §i förslaget tagits upp 

en bestämmelse om att kronofogdemyndigheten i vissa fall själv kan pröva 

tvist angaende fordran eller förmånsrätt. Tillämpningsområdet för denna 

bestämmelse har vidgats jämfört med motsvarande bestämmelse i 151 § 3 

mom. UL. Medan den nuvarande bestämmelsen endast avser ärenden som 

handläggs av överexekutor, dvs. försäljning av registrerat skepp, I· ~t

fartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg och fast egendom, skall 

bestämmelsen i förslaget gälla alla slags ärenden. 

Första stycket av 19 kap. 19 §i förslaget innehåller en bestämmelse om 

att talan i tvist, som enligt 14 kap. 9 §tredje stycket skall prövas av krono

fogdemyndigheten. skall anses väckt när part framställde sitt yrkande. 

Med "yrkande" avses det yrkande om betalning ur den utmätta egen

domen som förutsätts vara framställt under det föregående förfarandet, 

muntligen eller skriftligen. Beredningen påpekar att det inte behövs någon 

1
särskild begäran om att tvisten skall prövas av kronofogdemyndigheten. 

men berörda sakägare kan givetvis ta initiativ i den riktningen. 

För att kronofogdemyndigheten skall få tillräckligt underlag för sin 

bedömning av tvisten kan det behövas att framställt yrkande preciseras 

med angivande av grunden och· bevis m.m. Därvid är det enligt bered

ningen lämpligt att anknyta till d,~ krav som enligt 42 kap. RB gäller för 

stämningsansökan i tvistemål. St'ldan ansökan skall ske skriftligen och 

innehålla uppgift om bl.a. de omständigheter på vilka talan grundas. det 

yrkande som framställs och de sk;~iftliga bevis som åberopas. 

Andra stycket i 19 § i förslaget innehåller i enlighet härmed en bestäm

melse att om väckt talan inte uppfyller de krav som ställs på stämnings

ansökan i tvistemål, kronofogdemyndigheten skall anmoda parten att av

hjälpa bristen. Beredningen har inte ansett det behövligt att föreskriva 

någon påföljd vid underlåtenhet att efterkomma föreläggandet. Det ligger i 

partens eget intresse att tillhandahålla så fullständigt material som möjligt 

för tvistens prövning eftersom han annars riskerar att hans talan ogillas. 

Om den som har yrkat betalning till äventyrs i något fall skulle vara ovillig 

att medverka, kan det tänkas medföra att kronofogdemyndigheten finner 

att tvisten inte bör prövas av myndigheten. Parten kan då i stället före

läggas att väcka talan enligt 14 kap. 9 § andra stycket i förslaget. Innan 

kronofogdemyndigheten på det sättet beslutar att inte själv pröva talan bör 

emellertid enligt beredningen uppmärksammas, om detta medför be

svärande konsekvenser för andra sakägare. 

Som första mening i första stycket i 20 § har tagits upp en bestämmelse 

att kronofogdemyndigheten skall sätta ut muntlig förhandling i tvisten. 

Därnäst sägs i en andra mening att vid sådan förhandling gäller i tillämpliga 

delar vad som i 8 * första och andra styckena, 9 § såvitt angår tredje man 

som är sakägare. 10 § första stycket samt 11 och 12 §§ sägs om förhör. 

Beredningen framhåller att kronofogdemyndigheten sålunda skall kalla 

vederbörande sakägare till förhandlingen och att myndigheten fär älägga 
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sakägare personlig inställelse vid äventyr av vite (8 § för~t::i och andra 

styckena samt 9 § ). Kronofogdemyndigheten fär döma .ut försuttet vite ( IO 

§ första stycket). Part eller annan sakägare som har inställt sig vid f(ir

handling kan fä ersättning av allmänna medel för inställelsen och kan även 

fä förskott på. sådan ersättning ( 11 § ). Vidare kan kronofogdemyndigheten 
förordna att vad som har förekommit vid förhandlingen inte fär yppas 

obehörigen. Den som bryter mot förordnandet kan i så fall dömas till böter 

(! 2 § ). Däremot skall bestämmelsen i 8 § tredje stycket om att sökanden 

kan föreläggas att inställa sig vid på.följd att hans ansökan avvisas inte vara 

tillämplig vid så.dan förhandling som nu är i fråga. I första stycket tredje 

meningen i 20 § föreslås i stället att parts utevaro inte skall utgöra hinder 
för handläggning och avgörande av tvisten. Inte heller tredskopå.följd fär 

således tillämpas mot den som uteblir. Beredningen påpekar att partsställ

ningen i hithörande mål kan avvika mycket frän vanliga stämningsmål vid 

domstol. 
Enligt 19 kap. 9 § i förslaget kan förhör även äga rum med den som inte 

själv är sakägare men enligt balken är skyldig att lämna upplysningar. I 

denna del blir bestämmelsen inte tillämplig i tvist som avses i 20 §. vilken 

hänvisar till 9 § endast så.vitt angå.r tredje man som är sakägare. Annan 

tredje man kan emellertid höras som vittne. I fråga om hans hörande och 

ersättning till honom skall andra stycket i 20 § tillämpas. Ersättnings

bestämmelsema i 11 § blir inte tillämpliga för hans del. 

I andra stycket i 20 § sägs att beträffande bevisning skall gälla vad som i 

RB föreskrivs för tvistemål. Detta innebär bl.a. att kronofogdemyndig

heten kan höra vittnen resp. höra part under sanningsförsäkran. 

I tredje stycket första meningen av 20 § har tagits upp en bestämmelse, 

enligt vilken tvist som prövas av kronofogdemyndigheten skall avgöras i 

samband med fördelning av de medel som tvisten rör. Enligt en andra 
mening skall avgörandet dä tas upp i beslutet om medclsfördelningen. 

Beredningen påpekar att förslaget utgår. liksom gällande rätt, frän att 

medel som inte berörs av tvisten skall fördelas utan avvaktan på av

görandet, om en sådan uppdelning kan ske utan komplikationer. Därjämte 

innehåller 14 kap. 18 § andra stycket en bestämmelse vilken medger att 

belopp som inte berörs av tvisten betalas i förskott. 19 kap. 20 § tredje 

stycket innehåller som en tredje mening en särskild föreskrift om att en hit

hörande tvist fär avgöras för sig om synnerliga skäl föreligger. Tvisten kan 

t.ex. avse en fråga som har prejudicerande betydelse för andra sakägare 

med likartade anspråk. Det kan enligt beredningen då vara praktiskt att 

kronofogdemyndigheten avgör tvisten för sig och låter anstå med den 

medelsfördelning som har samband därmed. 

Remusyttrandena. Svea hovriitt ifrågasätter om de krav som ställs på. 

stämningsansökan i tvistemå.I alltid behöver upprätthållas i de samman

hang varom här är fråga. 
Svea hovrätt ställer sig också kritisk till att kronofogdemyndigheten 
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skulle kunna hålla förhör under sanningsförsäkran. vittnesförhör m.m. och 
detta t.o.m. utan offentlighet. Hovrätten ser inget skäl mot att sådan bevis
upptagning sker vid domstol. Den föreslagna befogenheten är enligt hov

rätten särskilt betänklig mot bakgrund av kronofogdemyndighetens 

dubbelställning i allmänna mål. Även adl'Okatsamfimdet tar bestämt 

avstånd från att kronofogdemyndigheten skulle få rätt att höra vittne eller 

part på ed eller försäkran. Sådan bevisupptagning bör enligt samfundet. 

med hänsyn till edens eller försäkrans solennitet och allmänna betydelse. 

förbehållas domstol. Länsstyrelsen i Äfrsborgs liin befarar att parter utan 
rättegångsbiträde inte kommer att kunna framställa yrkande och invänd

ningar på sådant sätt att processen kan sluta i ett materiellt riktigt beslut. 
även om man frän myndigheten söker leda processen. 

Föredraf?w1den. Frågan i vad män kronofogdemyndigheten bör kunna 

själv pröva tvist vid fördelning av medel behandlas i anslutning till 13 kap. 

7 § i departementsförslaget. Som :framgår av vad som anförs där anser jag 

att kronofogdemyndigheten bör kunna pröva sådan tvist. om fördelningen 

inte kan utan betydande olägenhet för parterna avslutas utan att tvisten 
har blivit avgjord och om sådan prövning även i övrigt är ändamålsenlig. I 

allmänna mål får bestämmelsen dock inte tillämpas, om statens eller 
kommunens fordran berörs av tvi~.ten (13 kap. 21 § tredje meningen). 

Nu förevarande paragrafer innehåller vissa föreskrifter angå.ende 

handläggningen av fördelningstvist som skall prövas av kronofogde

myndigheten. De av beredningen föreslagna bestämmelserna överens

stämmer i huvudsak med vad som f.n. gäller beträffande motsvarande 
prövning hos överexekutor. Enligt min mening behöver man inte ha några 
betänkligheter mot att kronofogdemyndigheten i detta särskilda fall får 
befogenhet att bl.a. hålla vittnesförhör och höra part under sanningsför
säkran. Tvist som avses i bestämmelserna skall naturligtvis handläggas av 

kronofogde. Jag kan även i övrigt i huvudsak godta beredningens förslag. I 
departementsförslaget har dock inte tagits upp någon bestämmelse om att 
tvist under viss förutsättning får avgöras för sig. Något praktiskt behov av 

en sådan befogenhet torde inte finnas. De ändringar som i departements

förslaget har skett av bestämmelserna rörande förhör (10-14 §§ i före

varande kapitel) föranleder vissa jämkningar i 23 §. Även några andra 

jämkningar har skett i departementsförslaget. Bl.a. hänvisas i 23 §inte till 

bestämmelserna i 11 §om förhör med sakägare. Hänvisningen till vad som 

sägs i 10 ~ tredje stycket första meningen beträffande förhör med part 

avses bli tillämpligt på parterna i tvisten. även om så.dan part endast är 

sakägare i målet hos kronofogdemyndigheten. 

24 § I denna paragraf ges bestämmelser om forum i fall då kronofogde

myndigheten har förelagt någon att väcka talan vid domstol. Paragrafen 
motsvarar 19 kap. 21 §i beredningens förslag. 

Gällande rätt. Vid tvist om äganderätten till lös egendom som avses i 69 
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§ UL gäller om forum att talan skall väckas vid den dnmstol till vilken 
utmätningsmannens tjänstgöringsomräde hör. Bestiimmelsen avser enligt 

ordalydelsen endast lös egendom som finns i gäldenärens ho. 
I fråga om föreläggande att väcka talan i tvist som rör äganderiitt till ut

mätt fast egendom gäller enligt 5 * första stycket Ftl, att talan skall viickas 

vid domstol som anges i IO kap. 10 * RB. dvs. domstolen i den ort ditr 

fastigheten är. Motsvarande gäller enligt 5 §andra stycket FIL när tvisten 

rör äganderätten till byggnad eller annat som framstår som tillbehör till 

fastighet. 

I 91 a § UL finns forumbestämmelser för det fallet att föreläggande all 

väcka talan meddelas med anledning av tvist i vad mån pantbrev i skepp 

eller fast egendom utgör pant för fordran. Talan skall väckas. sa vitt avser 

pantbrev i fast egendom vid fastighetsforum och beträffande pantbrev i 

skepp vid den domstol till vilken utmätningsmannens tjänstgöringsomräde 

hör. 
När fordran vid fördelning av influtna medel är tvistig. kan borgenär 

enligt 151 § 2 mom. U L förehiggas att väcka talan mot sakägare som 

medlen skall tillfalla i andra hand. Behörig att ta upp tvisten är domstol till 

vilken utmätningsmannens tjänstgöringsområde hör eller. om målet är an

hängigt hos överexekutor. domstolen i den ort där överexekutor är. 

Här kan erinras om bestämmelsen i 10 kap. 17 § första stycket 6 RB. 

enligt vilken domstol inte på grund av vad som stadgas i samma kapitel är 

behörig att ta upp tvist som angår utmätt lös egendom och för vilken be

hörig domstol är särskilt stadgad. 

Lagberedningen. I beredningens förslag har bestämmelser om före

läggande att väcka talan tagits upp i 5 kap. 19-21och24-26 §§. 10 kap. 12 

§andra stycket samt 14 kap. 9 §andra stycket. Bestämmelserna täcker de 

fall då föreläggande nu kan komma i fråga men sträcker sig därutöver. De 

innehåller emellertid inte några regler om forum för talans väckande. 

Frågan om forum regleras i stället i 19 kap. 21 §. 

Beredningen erinrar om att den nuvarande forumregeln i 69 ~ U L tillkom 

i samband med 1963 års ändringar i UL. Enligt vad som därvid uttalades 

kunde i något enstaka fall förekomma att utmätningsmans tjänstgörings

område föll inom mer än en domkrets. Talan skulle i sådant fall väckas vid 

domstolen för den del av tjänstgöringsområdet till vilket målet var att anse 

som lokaliserat med hänsyn till den omständighet som hade betingat 

utmätningsmannens kompetens. 

Antalet kronofogdedistrikt torde. anför beredningen. komma att 

minskas väsentligt. Man får räkna med att det i framtiden kommer att i 

flertalet län finnas endast en kronofogdemyndighet. Såvitt man nu kan 

bedöma kommer då regelmässigt att i varje kronofogdedistrikt finnas två 

eller flera allmänna underrätter. De nuvarande forumreglerna i 69, 91 a och 

151 §§ UL kan därför inte tas upp i balken utan en viss jämkning. Bered

ningen föreslår att indelningen i kronofogdedistrikt inte längre skall vara 
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avgörande för kompctcnsfrå;san :;åvitt angär tvister om lös egendom utan 
att denna i stiillet får bli beroende av den plats där myndigheten är 

situerad. Den domstol blir sålunda behörig inom vars domkrets krono

fogdemyndigheten har sina lokaler. Man kan emellertid enligt beredningen 

utgtl från att det inom vissa distrikt kommer att finnas en eller flera filial

:1 Hkl11i11;,!ar \'ilka s.ii.iivst;indigt handlägger vissa gruh··,r av ärenden. När 

en s::i.dan filialavdelning ger föreläggande att väcka talan. bör domstolen i 

den ort c!iir avdelningen finns vara behörig. Domstolen skall anges i före

liiggandct. I frägan var krnnofog:demyndigheten skall anses situerad kan 

närmare bestämmdser meddelas i administrativ ordning. 

I .f("irsta stn-ker av 19 kap. 21 § anges som huvudregel att hithörande 

tvister skall tas upp av den allmänna underriitt diir kronofogdemyndig

heten finns. Forumbestämmelsen skall gälla. när nägon enligt 5 kap. 19. 

20. 25 eller 26 s eller 14 kap. 9 § andra styl:ket har förelagts att i fråga om 

lös egendom väcka talan vid domstol. om inte annat följer av andra stycket 

i paragrafen. Forumbestämmels•~n är tvingande (jfr JO kap. 17 § första 

stycket 6 RH). 

Beträffande innebtirden erinrar beredningen om att 5 kap. 19 §i huvud

sak motsvarar 69 § UL. med den skillnaden att alla slag av lös egendom 

omfattas och att den är tilliimplig; även beträffande egendom i tredje mans 

besittning. I .'i kap. 20 § behandlas fall då det finns anledning till antagande 

att giiltkniiren lir iigare till annan lös egendom iin registrerat skepp eller 

registrerat luftfartyg utan att det föreligger si'ldant fall som avses i 5 kap. 

16-18 §s. Det kvarstår alltså en viss grad av osäkerhet om iiganderätten. 

Egendomen kan d~t utmätas med förbehåll för tredje mans rätt och sökan

den kan enligt andra stycket i .'i kap. 20 §föreläggas att väcka talan i saken 

mot tredje mannen. Beredningen har ansett övervägande praktiska skäl 

tala för att man vid föreläggande enligt .'i kap. 20 §. trots den omvända 

partsställningen jämfört med 5 kap. 19 §. har samma forumregel som vid 

föreläggande enligt sistnämnda paragraf. 

I 5 kap. 25 § regleras det fallet att tn::dje man efter utmätt egendoms 

försäljning eller indrivning av utmiitt fordran gör anspråk pfl influtna 

medel. Bestämmelserna i 19 och 24 §§i samma kapitel har dfl motsvarande 

tillämpning. Föreliiggande enligt .'i kap. 26 § rör återvinning med anledning 

av utmätning. Det har synts beredningen lämpligt att när föreläggande har 

meddelats enligt .'i kap. 25 eller 26 §. samma forumregel får gälla som i fall 

vilka direkt regleras i 5 kap. 19 och 24 §§resp. 5 kap. 20 §. 

Andra stycket i 21 § i 19 kap. innehåller en bestämmelse för de fall då 

talan skall väckas vid fastighetsforum. I överensstämmelse med vad som 

nu gäller enligt 5 § FfL skall talan väckas vid fastighetsforum när tvisten 

rör bättre rätt till utmätt fastighe1: eller när annan än fastighetens ägare på

står bättre rätt till egendom som framstår som tillbehör till fastigheten, 

dvs. när föreläggande har getts enligt 5 kap. 24 §. Vidare bör enligt bered

ningen tvister som avses i 5 kap. 25 och 26 §§ handläggas vid fastighets-
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forum. när tvisten rör fast egendom. Även när utmätt fast egendom har 

sålts och tvist som avses i 5 kap. 25 § gäller utmätningens berättigande bör 

den anses röra fast egendom. Bestämmelsen i andra stycket av 19 kap. 21 § 

innebär också att när tvist enligt 5 kap. 19. 20. 25 eller 26 §rör byggnad på 

ofri grund, gruva eller för gruvdrift avsedd byggnad eller anläggning, talan 

skall väckas vid fastighetsforum. Även i andra fäll då tvisfen rör huruvida 

viss egendom är tillbehör till fastighet skall den prövas vid fastighets

forum. 
Beredningen anmärker att om utmätning har skett av egendom som 

ostridigt har tillförts fastighet av annan än fastighetsägaren (t.ex. nytt

janderättshavare l. tvist om äganderätten till sådan lös egendom faller 

under bestämmelsen i 5 kap. 19 §. Rätt forum för prövning av sådant vist är 

- frånsett byggnad på ofri grund, gruva och gruvtillbehör - den underrätt 

där kronofogdemyndigheten finns. 

1 trc1jje stycket första meningen i paragrafen ges en forumbestämmelse 

för de fall då sökanden enligt 5 kap. 21 § första stycket har förelagts att 

väcka talan angående beståndet av utmätt fordran eller rättighet eller då 

han enligt JO kap. 12 §andra stycket har förelagts att skaffa exekutionstitel 

mot sekundogäldenär trots att tvist om fordringen inte råder. Talan riktar 

sig i sådant fall mot den förpliktade. Beredningen har inte ansett det lämp

ligt att med frångående av de vanliga forumbestämmelserna tvinga den för

pliktade att svara vid domstolen där kronofogdemyndigheten finns. Detta 

gäller särskilt när han inte finns i riket. Därför föreslås att i fråga om be

hörig domstol för ifrågavarande fall i stället skall gälla vad som i allmänhet 

är föreskrivet därom. Talan skall sålunda i regel väckas vid domstol i den 
ort där den förpliktade har sitt hemvist ( 10 kap. I §första stycket RBl. 

5 kap. 21 § omfattar även fall då tvisten gäller i vad mån pantbrev eller 

annan inteckningshandling utgör säkerhet för fordran. I fråga om forum för 
sadana tvister överensstämmer beredningens förslag med nuvarande 

bestiimmelser. med den modifikationen att domstol där kronofogde

myndigheten finns har trätt i stället för domstol till vilken utmätnings

mannens tjänstgöringsområde hör. En nyhet är att föreläggande kan ges 

även i fall då tvisten rör om något finns att utmäta hos ägaren på grund av 

inteckning i luftfartyg eller reservdelar därtill. I sistnämnda fall bör enligt 

beredningen tvisten liimpligen handläggas där kronofogdemyndigheten 

finns. Föreskrifter i enlighet med det sagda finns i tredje stycket andra 

meningen i 19 kap. 21 §. 

I fjärde stycket sägs att i föreläggande skall anges den domstol vid 

vilken talan skall väckas. Denna föreskrift överensstämmer med vad som 

nu följer av 69 § UL, 91 a och 151 §§ UL samt 5 § FfL såvitt angår tvister 

som avses där. 

Remissyttrandena. Förslaget att talan i hänskjutna tvister som regel 

skall väckas vid den allmänna underrätt där kronofogdemyndigheten finns 

kritiseras av län.1·styrelse11 i Ä/1·shorgs län. som anser att förslaget innebär 
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ett åsidosättande av allmänhetens intresse. Länsstyrelsen nämner därvid 

särskilt gäldenären i mäl om utmätning. RSV och kronofi1gclefiireninge11 

vänder sig mot beredningens uttalande att med uttrycket "där kronofogde

myndigheten finns" skall avses inte bara centralorten i distriktet utan även 

lokal stationeringsort. Nämnda remissinstanser förordar att talan i angivna 

fall alltid skall väckas vid den domstol till vilken myndighetens centralort 

hör. 
Utredningen angående inskrirning cl\' riitt till lufifartyg m .m. erinrar 

om att tvist om bättre rätt till skeppsegendom enligt sjölagen skall hand

läggas av sjörättsdomstol. Enligt utredningens mening bör sådan talan 

väckas vid sjörättsdomstol även när den grundas pä föreläggande i utsök

ningsmäl. 

Fiiredraganclen. I departementsförslaget har tagits upp bestämmelser 

om föreläggande att väcka talan vid domstol vilka överensstämmer med 

vad beredningen har föreslagit frånsett att departementsförslaget saknar 

bestämmelser om återvinning vid utmätning. Bestämmelserna om före

läggande finns i 4 kap. 20-22. 25 och 26 §~. 9 kap. 12 §andra stycket och 

13 kap. 7 § andra stycket. 

En remissinstans har ansett att den av beredningen föreslagna huvud

regeln om forum i hänskjutna tvister - tingsrätten i den ort där kronofogde

myndigheten finns - skulle kunna innebära nackdelar för utmätnings
gäldenär eller annan svarande i tvisten. Med anledning härav vill jag fram

hälla att i hänskjutna tvister finns sakägare med skilda intressen. Det är 

inte lämpligt att läta hemvistet för svaranden i processen över lag vara 

avgörande. I vissa tvister skall dessutom talan föras mot två svarande i 
rättegången. När tredje man har gjort gällande bättre rätt till utmätt lös 

egendom. skall sålunda föreläggandet gä ut pä att tredje mannen skall 

väcka talan mot såväl sökanden som gäldenären (4 kap. 20 ~. se även 4 

kap. 25 och 26 *§ ). Jag vill erinra om att gäldenärens hemvist är generellt 

kompetensgrundande i mäl om utmätning och att de allra flesta sådana mäl 

också torde komma att handläggas av kronofogdemyndigheten i gälde

närens hemvist. Beredningens förslag att tingsrätten i den ort där krono

fogdemyndigheten finns som huvudregel skall vara behörig synes utgöra 

en lämplig avvägning av de olika sakägamas intressen och framstår även i 

övrigt som naturligt. 

Trots att antalet kronofogdedistrikt inte torde komma att minskas i den 

utsträckning som beredningen har förutsatt, delar jag beredningens mening 

att den plats där kronofogdemyndigheten finns och inte som f.n. krono

fogdemyndighetens tjänstgöringsomräde bör vara avgörande för behörig

heten. Jag godtar sålunda vad beredningen har föreslagit som huvudregel 

angående behörig domstol. I fråga om den närmare innebörden av bestäm

melsen ansluter jag mig däremot till den av ett par remissinstanser anförda 

uppfattningen att avgörande genomgående bör vara den plats där krono

fogdemyndighetens centralort är belägen. även om i distriktet finns lokal 
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stationering till vilken vissa mål kan anses knutna. 

Enligt 336 § sjölagen (se även förordningen 1975:931 om sjörättsdom

stolar) skall tvistemål rörande förhållande som avses i sjölagen prövas av 

vissa särskilda tingsrätter. Mot bakgrund härav har en remissinstans 
förordat att även talan om bättre rätt till skepp m.m. som grundas på före

läggande i utsökningmål skall väckas vid sjörättsdomstol. För egen del vill 

jag framhålla att det är en fördel om samma forumregel så långt det är 

möjligt får gälla i tvister beträffande all slags egendom. Handläggningen av 

tvister rörande skepp som kan uppkomma i utsökningsmål torde knappast 

kräva någon särskild sjörättslig sakkunskap. Om sådana tvister skulle 

prövas av sjörättsdomstol, skulle käranden i vissa fall ha att välja mellan 

två eller flera domstolar (se 337 § sjölagen). Detta skulle bl.a. göra det 

svårare att snabbt fä klarlagt huruvida talan har väckts eller inte inom ut

satt tid. Om undantag från huvudregeln görs beträffande skepp, kan lik

nande undantag ifrågasättas för vissa andra egendomsslag. Jag har därför 

ansett mig böra godta beredningens förslag att särskilda forumregler inte 

bör gälla i fråga om skepp. Beträffande fast egendom och därmed jämförbar 

egendom bör däremot, som beredningen också har föreslagit, meddelas en 

särskild forumregel. 

Även i övrigt överensstämmer förevarande paragraf i departementsför

slaget i sak med beredningens förslag bortsett från att departements

förslaget inte innehåller någon forumregel såvitt gäller återvinning. Beträf

fande bestämmelsen i paragrafens fjärde stycke - att behörig domstol skall 

anges i föreläggandet - vill jag erinra om att i fall som avses i tredje stycket 

första meningen gäller allmänna forumregler. Det innebär bl.a. att mer än 

en domstol kan vara behörig att pröva tvisten. Uppgiften i föreläggandet 

om behörig domstol får naturligtvis anpassas därefter. 

Ställande av säkerhet m.m. 

25 § Denna paragraf. som motsvarar 2 kap. 14 § beredningens förslag. 

innehåller vissa föreskrifter om säkerhet som enligt olika bestämmelser i 

balken skall ställas i utsökningsmål. nämligen oril beskaffenheten och 

prövningen av säkerhet och omhändertagande av ställd säkerhet. 

Gällande rätt. Enligt U L skall i ett flertal fall ställas pant eller borgen. 

Även i SfL, LfL och FfL föreskrivs säkerhet i vissa situationer. 

Bestämmelser om säkerhet vid exekution finns också i en del andra författ

ningar. I 48 § UL meddelas vissa generella regler om säkerhet. vilka är 

tillämpliga inte endast när pant eller borgen krävs enligt UL utan även när 

säkerhet eljest skall ställas i utsökningsmål. Det föreskrivs där att säker

het, som inte har godkänts av motparten. skall prövas av den myndighet 

hos vilken säkerheten ställs. Borgen får inte godkännas av myndigheten. 

om inte borgensman svarar som för egen skuld och. om två eller flera har 

tecknat borgen, de tillika svarar solidariskt. 
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Lagberedningen. Även enligt beredningens förslag skall säkerhet ställas 
i åtskilliga fall (set.ex. 3 kap. 7. 8 och 16 §§. 13 kap. 35, 39, 54 och 58 §§ 
och 14 kap. 16, 17 och 20 §§). I de särskilda bestämmelserna om säkerhet 
sägs i allmänhet inte hur säkerheten skall vara beskaffad. I första stycket 
av 2 kap. 14 § anges att föreskriven säkerhet skall bestå av pant eller 
borgen. Beträffande borgen föreslås i överensstämmelse med vad som f.n. 

gäller att den skall vara proprieborgen och, om den ställs av mer än en 
person. solidarisk. Beredningen erinrar om att borgen, som har tecknats av 
två eller flera utan förbehåll om delad ansvarighet, enligt 10 kap. 11 § HB 
medför solidarisk ansvarighet. I fråga om pant uppställer förslaget inte 
några särskilda krav på dess beskaffenhet. 

Enligt förslaget skall säkerheti!n prövas av myndigheten, om den inte 

har godkänts av den till vars förmån den skall gälla. Med hänsyn till att 
säkerhet enligt förslaget alltid skall ställas hos kronofogdemyndigheten 
skall prövningen ankomma på dt~nna myndighet. Beredningen framhåller 
att prövningen skall ske med beaktande av att säkerheten vid behov skall 

kunna realiseras och därvid täcka den förpliktelse som avses bli garan
terad. Har säkerheten godkänts av den till vars förmån den skall gälla, be
höver de särskilda kraven beträffande borgen inte vara uppfyllda. 
Motsvarande bör gälla det särskilda krav som i 11 kap. 16 § andra stycket 
(jfr 12 kap. I §första stycket) och 13 kap. 35 §andra stycket (jfr 58 §fjärde 

stycket) ställs upp i fråga om säkerhet som består av fordran förenad med 
panträtt i den inropade egendomen. nämligen att fordringen täcks av 
köpeskillingen. Eftersom detta förutsätter att alla som är berättigade till 
utdelning ur köpeskillingen är närvarande och godkänner säkerheten torde 
kronofogdemyndigheten i praktiken alltid få pröva sådan säkerhet. Av den 
föreslagna bestämmelsen och sakens natur följer enligt beredningen att 
den i vars intresse säkerhet skulle ställas kan helt avstå därifrån (jfr 14 kap. 
21 §). 

Beredningen har inte ansett det lämpligt att, såsom ifrågasattes under 
remissbehandlingen av betänkandet (SOU 1968:64) Utsökningsrätt VIII, 
göra något undantag från att borgen av två eller flera skall vara solidarisk. 
Beredningen påpekar emellertid a.tt hinder inte möter att lämna t.ex. två 
bankgarantier på särskilda belopp vilka sammmanlagt täcker det belopp 
som skall säkerställas. 

Beredningen framhåller vidare att det har framställts önskemål att bl.a. 

bank befrias från skyldighet att ställa säkerhet. Som skäl för en sådan 
bestämmelse har anförts att garanti av svensk bank allmänt godtas som 

borgen och att det innebär en besvärande formalitet, om bank skall 
behöva anskaffa särskild säkerhet i form av borgen av tjänsteman i banken 
e.d. Beredningen har inte ansett lämpligt att. på sätt nu gäller för staten och 
kommun och även föreslås i 2 kap. 16 ~.generellt befria bank från skyldig
het att ställa säkerhet. Det kan ha sitt värde att i ärendet preciseras vilken 
risk som skall garderas och att man på det sättet även skyddar sig mot att 
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invändningar framstiills i efterhand och uppgörelse därigenom fördröjs. 

Beredningen förordar däremot att i .::! kap. 14 § andra stycket införs 

bestämmelser som medger att en uttrycklig utfästelse av hankatt svara för 

förpliktelsen i fråga skall kunna ersätta pant eller borgen. Med bank bi.ir 

därvid jämställas annan penninginrättning som regeringen bestämmer. 

I tredje stycket av paragrafen föreslås att säkerheten skall tas i förvar av 

kronofogdemyndigheten. Detta överensstämmer med vad som redan f.n. 

torde gälla utan särskild bestämmelse. De frägor som kan uppkomma 

beträffande hl.a. vård av pant och ersättning för kostnader som rör p<tnts 

vård och förvaring får enligt beredningen lösas med ledning av giingsc 

panträttsliga regler (jfr JO kap. 3 och 4 §§ HB>. 

Förslaget saknar. liksom gällande lag. regler om hur liinge ställd säker

het skall förvaras av kronofogdemyndigheten och vad som skall ske med 

säkerheten. frånsett de föreskrifter som meddelas om kronofogdemyndig

hetens ianspråktagande i vissa fall av säkerhet (se 14 kap. 4 §och.::! kap. 15 

§ ). Det är emellertid enligt beredningen tydligt atl säkerheten skall b.ter

ställas. när den inte längre får tas i anspråk av den till vars förmån den har 

ställts eller av kronofogdemyndigheten och alltså inte längre tjiinar något 

syfte. Har säkerhet ställts på grund av all viss förutsättning för verkstäl

lighet inte föreligger och uppfylls förutsättningen senare. skall säkerheten 

också återställas. Som exempel nämner beredningen alt säkerheten har 

ställts av någon som har sökt verkställighet på grund av inte lagakraft

vunnen dom (jfr 3 kap. 8 §och l4 kap. 16 § I) och domen senare har vunnit 

laga kraft. 

Ibland kan det dröja avsevärd tid innan det blir klarlagt huruvida ställd 

säkerhet behöver tas i anspråk. Säkerhet som inte har återställts till den 

som har lämnat säkerheten skall förvaras av kronofogdemyndigheten och 

bör inte utlämnas till motparten utan den förres medgivande. Om den till 
vars förmån säkerhet har ställts önskar begagna säkerheten. fär han skaffa 

sig en exekutionstitel och begära utmätning i panten resp. hos horgens

mannen. Hur kronofogdemyndigheten skall förfara när den själv skall ta i 

anspråk säkerheten anges i 2 kap. 15 §. Att därutöver i detalj reglera hur 

det skall förfaras i olika fall har inte synts möjligt. En allmänt hållen 

bestämmelse i saken skulle inte ge någon vägledning. Man behöver enligt 

beredningen knappast befara att bristen på ytterligare lagbestämmelser 

skall vålla svårigheter i praktiken. 

Remissyttrandena. Förslaget att borgen som ställs av mer än en person 

skall vara solidarisk kritiseras av hm·riitten för Ö1·re Norrland. som anser 

att något bärande skäl inte har anförts mot att borgensmännen åtminstone i 

viss omfattning kan begränsa sitt åtagande till del av det belopp som skall 

säkerställas. 

Enligt TCO bör i paragrafen tas in en föreskrift om att bankgaranti får 

godtas som säkerhet. 

Jordbrukska.ueförbundet anser att förslaget att bank som skall ställa 
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siikerhet i stället kan hinrna utfästelse att infria den aktuella förpliktelsen 

iir viilgrundat. Enligt adrnkm.H111(/i111det saknar däremot bestämmelsen 

reellt innehäll. eftersom banken redan har det betalningsansvar som ut

fästelsen ftsyftar att siikerställa. 

Några remissinstanser berör det förhållandet att förslaget inte inne

håller några regler om hur länge ställd säkerhet skall förvaras av krono

fogdemyndigheten och vad som skall ske med siikerheten. Länsstyrelsen i 

Stockho/111s liin upplyser att den har haft praktiska svårigheter på grund av 

bristen pil sadana bestiimmelser. Detta har särskilt gällt fall då sökanden i 

iirendcn om avhysning har ställt ett kontantbelopp eller en bankgaranti 

som siikerhet. Linsstyrelsen har nägon gång utlämnat säkerheten när det 

har bedi.imts kunna ske utan risk. Krm11~fiJgde.f("ireninge11, som under

stryker svarigheterna att avgöra om och när säkerhet kan återställas. 

förutsiiller att fr~1gan blir närmare reglerad i administrativ ordning. Även 

TCO anser att administrativa bestämmelser bör meddelas om villkoren för 

att si.ikerhct kan flterstiillas. 

R.ST utgår fran att siikerhet enligt förslaget kan ställas enbart i enskilda 

mal. RSV grundar detta på det si~.tt bestämmelserna om säkerhet. bl.a. 2 

kap. 14-16 **·har utformats. 
FlireJraga11dc11. Som beredningen har föreslagit bör säkerhet som skall 

ställas i utsökningsmid bestå av p.ant eller borgen. Jag finner inte skäl att 

frångå beredningens förslag att borgen som ställs av två eller flera per

soner skall vara solidarisk. Denna ordning är enkel för kronofogdemyndig

heterna och torde knapras! kunna vålla olägenheter' för part eller annan. 

Bestämmelsen i saken bör emellertid. i likhet med regeln i 10 kap. 11 ~ HB. 

vara tillämplig endast på gemensam borgen. dvs. i fall då borgensmännen 

har tecknat borgen i förening. Om två eller flera var för sig ingår särskild 

borgen för en förpliktelse utgör, som beredningen har påpekat, bestäm

melsen inte hinder mot att varje borgen begränsas till visst belopp så att 

förbinddserna sammanlagt täckt!r förpliktelsens belopp. I departe

mentsförslaget har bestämmelsen om att borgen skall vara solidarisk 

förtydligats i nämnda hänseende. 

Anledning saknas att. som en rcrnissinstans har förordat. ta upp särskild 

föreskrift om att bankgaranti får godtas som säkerhet. Bankgaranti som 

ställs enligt bestämmelserna för borgen omfaltas utan vidare av vad som i 

paragrafen sägs om borgen. 

När det gäller den föreslagna bestämmelsen om att bank, i stället för att 

ställa pant eller borgen. får lämna utfästelse att infria aktuell förpliktelse 

kan jag inte dela den vid remissbehandlingen framförda uppfattningen att 

bestämmelsen skulle sakna reellt innehåll. En sådan utfästelse som det är 

fråga om torde medföra att banken i princip förlorar möjligheten att göra 

invändningar mot betalningsskyldigheten. Genom utfästelsen kan också 

betalningsskyldigheten ofta preciseras. Jag godtar alltså vad beredningen 

har föreslagit om utfästelse av bank. Med bank bör likställas jämförbara 
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penninginrättningar. Närmare föreskrifter om vilka slags penninginrätt
ningar som bör jämställas med bank kan meddelas av regeringen. 

Även i övrigt kan jag godta vad beredningen har föreslagit i paragrafen. 
Jag delar beredningens uppfattning att närmare föreskrifter inte behöver 
meddelas i UB angående förvaring av ställd säkerhet. 

Med anledning av att RSV har förklarat sig utgå från att säkerhet skall 
ställas enbart i enskilda mål vill jag framhålla att med den reservation som 
följer av att staten resp. kommun enligt 27 § är befriad från att ställa säker
het bestämmelserna om säkerhet i princip bör vara tillämpliga även i 
allmänna mål. Bestämmelser om att säkerhet kan eller skall ställas gäller i 
flera fall annan än sökanden, t.ex. den som ropar in fastighet, rättighets

havare som vill skydda sin rättighet vid försäljning av fastighet eller borge
när som vill lyfta medel i förtid. Anledning saknas till att sådana bestäm
melser inte skulle gälla även i allmänna mål. 

26 § I paragrafen regleras hur kronofogdemyndigheten skall förfara när 

den skall ta ställd säkerhet i anspråk. Paragrafen motsvarar 2 kap. 15 § 

beredningens förslag. 
Gällande rätt. Den som har ropat in registrerat skepp m.m., luftfartyg 

m.m. eller fastighet på auktion kan i stället för att lämna kontant hand
penning ställa säkerhet för motsvarande belopp ( 16 § andra stycket SfL, 17 
§andra stycket LfL och 35 §andra stycket FfL). Om inroparen inte betalar 

ogulden del av den kontanta köpeskillingen inom föreskriven tid, kan han 
bli ersättningsskyldig med högst handpenningens belopp (se 22 § SfL, 23 § 

LfL och 43 § FfL). Motsvarande gäller exekutiv fastighetsförsäljning som 
sker under hand (58 § fjärde och femte styckena FfL). För uttagande av 
vad köparen skall utge kan det behövas att säkerhet som han har ställt tas i 
anspråk. Bestämmelser härom meddelas i UL. 

I 143 a § 1 mom. UL föreskrivs att om säkerhet för handpenning har 
ställts hos överexekutor och ogulden del av köpeskillingen inte betalas 
senast på bestämd dag, överexekutor skall göra bruk av säkerheten, om 
det behövs för betalning av vad den förre köparen skall svara för. Säker
heten skall tas i anspråk på sätt som finnes ändamålsenligt. Pant får säljas i 
den ordning som gäller för utmätt lös egendom och borgen får utsökas. 
Överexekutors beslut får omedelbart verkställas. Enligt 143 a § 2 mom. har 

nämnda bestämmelser motsvarande tillämpning när sakägare har lämnat 
säkerhet för belopp som skall fördelas samtidigt med köpeskillingen. 
Denna föreskrift syftar på säkerhet för tillskott som rättighetshavare för att 
skydda sin rättighet har ställt vid exekutiv försäljning av fastighet (39 § 

sista stycket FfL) och säkerhet som sakägare har ställt för att subsidiär~ 
ansvarig fastighet inte skall säljas (54 § sista stycket FfL). 

Lagberedningen. De nyss nämnda bestämmelserna i SfL, LfL och FfL 
om ställande av säkerhet och om skyldighet för inropare att utge ersättning 
har tagits upp även i beredningens förslag till UB (11 kap. 16 § andra 
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stycket och 22 §. 12 kap. 1 §första stycket och 13 kap. 35 §andra stycket, 

39 §sista stycket. 43 §. 54 §sista stycket och 58 §fjärde och femte stycke

na). Föreskrift att sådan säkerhet under vissa förutsättningar skall tas i 

anspråk av kronofogdemyndight:ten meddelas i 14 kap. 4 §i förslaget. 

Enligt 4 kap. 24 §och 14 kap. 16. 17 och 20 §§beredningens förslag får 

medel som har influtit i införsel- resp. utmätningsärende under vissa förut

sättningar betalas ut. trots att det inte har blivit slutligt fastställt att borge

nären är berättigad till betalning. Som villkor för utbetalning gäller i dessa 

fall att säkerhet ställs för återbetalning. Befinns senare, t.ex. genom att 

exekutionstiteln har upphävts. utmätningen hävts eller fördelningsbeslut 

ändrats. att den som har uppburit något inte är berättigad till beloppet, är 

han skyldig att återbetala vad han har erhållit för mycket. Kronofogde

myndigheten får i så.dant fall uhöka vad som skall betalas tillbaka. Såvitt 

avser det fallet att exekutionstitefo har upphävts följer detta av 3 kap. 26 § 

och 14 kap. 22 §. Vid tillämpning av dessa bestämmelser får utmätning äga 

rum (jfr 5 kap. I § andra stycket). Kronofogdemyndigheten kan därvid ta 

säkerheten i anspråk. 

I 2 kap. 15 § föreskrivs att n:ir säkerhet skall tas i anspråk av krono

fogdemyndigheten, pant får tillgodogöras i den ordning som gäller för 

utmätt egendom och att borgen genast får utsökas. Beredningen har ansett 

det onödigt att. som i 143 a § UL. också föreskriva att kronofogdemyndig

heten i övrigt förfar på det sätt som finnes mest ändamålsenligt. Bered

ningen har inte funnit något prak1:iskt behov av att i förevarande hänseende 

likställa utfästelse av bank c.d. med borgen. Den betalningsskyldige bör få 

tillfälle att betala frivilligt innan säkerheten tas i anspråk. Förslaget inne

bär att det inte behövs nägon särskild exekutionstitel för att kronofogde

myndigheten skall få realisera säkerheten (jfr betr. utsökande av borgen 5 

kap. I §andra stycket i förslaget). Det är tillriickligt att kronofogdemyndig

heten själv beslutar att säkerhelen skall realiseras och bestämmer vilket 

belopp som skall tas ut ur säkf:rheten. Pant som utgörs av fordran bör 

såvitt möjligt drivas in i stället för att säljas (jfr 10 kap. 10-13 §§ i för

slaget). 

Föredraganden. Departementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. Bestämmelser om att kronofogdemyndigheten i vissa fall 

skall ta i anspråk säkerhet har i departementsförslaget tagits upp i 13 kap. 

H. 

27 § I paragrafen. som motsvarar del av 2 kap. 16 § beredningens 

förslag, meddelas föreskrift bl.a. om befrielse för vissa rättssubjekt från 

skyldighet att ställa säkerhet. 

Gällande rätt. Staten, kommun, landstingskommun och kommunal

förbund är enligt 48 § 2 mom. UL (se även 16 § tredje stycket SfL, 17 § 

tredje stycket LfL och 35 § tredje stycket FfL) befriade från skyldigheten 

att ställa säkerhet i utsökningsmål. 
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Lagberedningen. Beredningen föreslår i första stycket av 2 kap. 16 § att 
staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund inte skall 
behöva ställa säkerhet, när det annars är föreskrivet. 

I samma stycke föreslår beredningen vidare, som undantag från vad som 
anges i 18 kap. om skyldighet för sökanden att på begäran av kronofogde
myndigheten förskottera förrättningskostnad, att nyss nämnda rätts

subjekt även befrias från skyldighet att förskottera sådan kostnad. 
Som andra stycke i paragrafen har i enlighet med 9 kap. 8 § andra 

stycket andra meningen RB tagits upp en föreskrift att vite inte får före

läggas staten. 
Föredraganden. Förevarande paragraf departementsförslaget 

överensstämmer med beredningens förslag såvitt avser befrielse för staten 
m.fl. att ställa säkerhet samt förbud att förelägga staten vite. Frågan om 

befrielse för staten m.fl. att förskottera förrättningskostnad regleras i 17 
kap. 5 §. 

Fordran som ej är förfallen och ränta 

28 § Paragrafen, som motsvarar 2 kap. 17 § beredningens förslag, 

reglerar frågan hur värdet av räntelös fordran som inte är förfallen skall be
räknas. 

Gällande räll. I 150 § l mom. UL föreskrivs att om utdelning ur köpe

skillingen för utmätningsvis såld lös egendom skall ske för fordran, som 
inte är förfallen och på vilken ränta inte skall betalas före förfallodagen, 
fordringen skall beräknas till det belopp som efter fem procent årlig ränta 
utgör dess värde vid fördelningen. Enligt andra meningen i samma mom. 
gäller motsvarande, om utfäst ränta är lägre än fem procent. I 12 § fjärde 
stycket SfL, 12 § första stycket LfL och 28 § FfL finns motsvarande 
bestämmelser beträffande fordran som skall tas upp i sakägarförteckning 
vid försäljning av egendom som avses i dessa lagar. 

Lagberedningen. I 2 kap. 17 § föreslår beredningen som första mening 
att fordran, som inte är förfallen till betalning och inte löper med ränta före 
förfallodagen, skall beräknas till det belopp som efter fem procent årlig 
ränta utgör fordringens värde. I en andra mening anges att motsvarande 
gäller, om utfäst ränta är lägre än fem procent. Beredningen framhåller att 
förslaget i fråga om beräkningsgrunden överensstämmer med de 
nuvarande reglerna i UL. SfL, LfL och FfL om diskontering av fordran 
men att den föreslagna bestämmelsen har fått en mera generell tillämpning. 
Diskonteringsregeln blir sålunda tillämplig. förutom i de fall som f.n. är 
reglerade, även i andra fall då det eventuellt kan bli aktuellt att beräkna nu
värdet av en inte förfallen fordran (jfr dock beträffande utmätt fordran IO 
kap. 11 § andra stycket i förslaget). 

Föredraganden. Genom räntelagen (1975 :635) och därtill anslutande 

regler i andra författningar har införts nya bestämmelser om fordringsränta 
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inom förmögenhetsrättens område. Bestämmelserna. som beaktar såväl 

s.k. avkastningsränta som dröjsmålsränta, utgår från det vid varje tid 

gällande officiella diskontot men är två resp. fyra procent högre. Frågan 

om lämplig räntefot vid diskontering av fordringar prövades dock inte i 

nämnda lagstiftningsärende (se prop. 1975: 102 s. 108). 
Räntan vid diskontering har uppenbarligen beröringspunkter med 

avkastningsränta. varför vissa skäl kan tala för att anpassa diskonterings

räntan till avkastningsräntan. Å andra sidan gör sig även en del andra syn

punkter gällande beträffande diskonteringsräntan. I de fall som omfattas 

av den föreslagna diskonteringsrcgeln skall en borgenär ofta utan att själv 

ha tagit initiativ därtill fä betalning i förtid eller fä sin fordran beräknad i 

förhållande till andra fordringar. Vidare torde räntelösa fordringar ofta 

avse rent benefika förhållanden, t.ex. vid lån från föräldrar till barn. En 

anknytning till det officiella diskontot skulle även så till vida ge mindre 
tillfredsställande resultat som beräknandet tydligen måste utgå frän det vid 

tiden för diskonteringen gällande diskontot, trots att diskonteringen avser 

en framtida period under vilken diskontot kan ändras, måhända flera 

gånger. Jag finner därför inte lämpligt att utforma diskonteringsregeln i 

enlighet med räntelagens bestämmelser. Däremot synes det kunna över

vägas att med hänsyn till nuvarande ränteläge höja den femprocentiga 

räntesatsen vid diskontering någon eller några procent. Jag anser emeller

tid inte att tillräckliga skäl föreligger au f.n. höja nämnda räntesats. vilken 

även ligger till grund för diskontering på andra områden. 

På grund av det sagda och då jag även i övrigt kan godta beredningens 

förslag har paragrafen utformats i enlighet med detta. 
I fråga om räntelös fordran inn1!bär bestämmelsen i första meningen att 

det sökta värdet skall beräknas genom att fordringens nominella belopp 

reduceras med ett belopp motsvarande fem procent årlig ränta under tiden 

från den aktuella dagen till och med förfallodagen, beräknad på det sökta 

värdet. I fall som avses i andra ffi•!ningen skall diskonteringen i stället ske 

efter den procentsats med vilkt!n den utfästa räntan understiger fem 
procent. 

I den man kronofogdemyndigheterna kan behöva tabeller till ledning för 

diskonteringen kan sådana tabeller utfärdas av RSV (jfr den till lagen 

1947:577 om statlig förmögenhetsskatt fogade tabell I i dess lydelse före 

1974 års ändringar). 

Diskonteringsregeln torde knappast kunna fä någon praktisk betydelse i 

fråga om statens fordringar i allmänna mål. 

29 § Paragrafen. som motsvarar 2 kap. 18 § beredningens förslag, 

behandlar frågan om ränta på medel som har betalats ut i utsökningsmäl 

och som skall betalas tillbaka. 

Giillande rätt. Den som har lyft pengar vid verkställighet av dom m.m. 

är enligt .50 § UL skyldig att betala tillbaka beloppet, om exekutionstiteln 
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ändras eller upphävs. Därvid utgår ränta enligt 5 § räntelagen från den dag 
medlen utbetalades till den dag återbetalning skall ske och enligt 6 § ränte
lagen för tiden därefter. Ränta enligt 5 § räntelagen. s.k. avkastningsränta, 
beräknas enligt en räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda, 
vid varje tid gällande diskontot med tillägg av två procent. Ränta som 
avses i 6 §räntelagen, s.k. dröjsmålsränta. beräknas på samma sätt, dock 
att diskontot skall ökas med fyra procent. 

Om någon har fått lyfta medel in.nan frågan om bättre rätt till medlen har 
blivit slutligt avgjord och han' blir skyldig att helt eller delvis återbetala 
medlen. skall han enligt 166 § UL likaså betala ränta på beloppet. Räntan 
beräknas enligt 5 § räntelagen för tiden från den dag medlen utbetalades till 
den dag återbetalning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. 
Undantag från skyldigheten att betala ränta enligt 166 §gäller när utdelning 
har beräknats för borgenär utan att fordringsbeviset har företetts och 
borgenären inte har anmält sig inom ett år från det att fördelningen vann 
laga kraft (jfr 159 § UL) samt den som medlen i andra hand skall tillfalla 
har begagnat sin rätt att lyfta medlen. Om borgenären i sådant fall anmäler 
sig senare. är den som har lyft medlen inte skyldig att betala ränta för 

längre tid än från det att utmätningsmannen eller överexekutor har krävt 
återbetalning av beloppet. 

Bestämmelserna om ränta i 50 och 166 § ULfick sin nuvarande lydelse år 
1975 i samband med tillkomsten av räntelagen. Tidigare skulle ränta utgå 
efter sex procent om året från det att beloppet lyftes. 

Lagberedningen. Även enligt beredningens förslag kan den som har 
uppburit medel under verkställighet ibland bli skyldig att helt eller delvis 
betala tillbaka medlen. Detta gäller t.ex. om dom eller annan exekutions
titel ändras eller upphävs sedan verkställighet har följt (3 kap. 26 §). Den 
som har fått verkställighet skall i så fall betala tillbaka vad han har fått lyfta 
i pengar. Ett annat fall är att utbetalning äger rum innan fördelning har 
vunnit laga kraft och fördelningen sedan ändras efter besvär (jfr 4 kap. 26 § 
och 14 kap. 22 § ). I dessa och andra fall då skyldighet föreligger att betala 
tillbaka uppburna pengar bör enligt beredningen den återbetalnings
skyldige i princip också betala ränta. Beredningens förslag innebär att 
räntesatsen liksom i motsvarande fall enligt vad som gällde vid tiden för 
förslaget skall vara sex procent. 

Regeln att ränta skall utgå på pengar som betalas tillbaka bör emellertid 

enligt beredningen inte gälla undantagslöst. I andra stycket föreslås att vad 
som sägs i första stycket inte skall gälla i den mån det beror på den som är 
berättigad till medlen att de inte har återburits. Föreskriften åsyftar i första 
hand det fall som regleras i 166 § tredje meningen UL (jfr 14 kap. 20 § 
första stycket i förslaget) men omfattar även andra fall, t.ex. då återbetal
ningen har fördröjts på grund av att den som är berättigad till medlen inte 
har tillhandahållit ett löpande skuldebrev, vilket har utgjort villkor för åter

betalningsskyldigheten. 
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Remissyttrandena. Enligt RSV är det tydligt att räntebestämmelsen inte 
bör gälla i allmänna m!'tl. l fråga om ränta på skatt som skall återbetalas 
tillämpas 69 § uppbördslagen. RSV anser att paragrafens lydelse bör 
ändras så att tillämpningsområdet klart framgår. Hm·ri1tten för Viistra 

Sl'erige är av samma uppfattning. 
Föredraganden. Bestämmelsen om ränta vid återbetalning av 1_. fta 

medel bör. på samma sätt som motsvarande bestämmelser i UL efter 
gjorda ändringar. anknytas till reglerna i räntelagen. I övrigt överens
stämmer departementsförslaget i sak med beredningens förslag. 

Beträffande skatter och allmänna avgifter finns bestämmelser om ränta 
vid återbetalning när någon vinner nedsättning i eller befrielse frän påförd 
skatt eller avgift bl.a. i uppbörd slagen (69 § 2 mom .. jfr 68 § 2 mom. tredje 
stycket). Dessa bestämmelser gäller även när skatt eller allmän avgift har 
tagits ut genom utmätning eller införsel. 

I fråga om böter, vite o.d. vi[\ jag framhålla följande. F .n. finns inte 
några generella bestämmelser om att ränta skall utgå vid återbetalning av 
böter o.d. som har drivits in. Bt:stämmelsen om ränta i 50 § UL torde 
emellertid vara tillämplig även vid utmätning för sådan fordran. Huruvida 
bestämmelsen skall anses tillämplig även vid införsel synes mera tvek
samt. Enligt departementsförslaget (3 kap. 23 § andra stycket) skall 
verkställighet som avser böter o.d .. frånsett visst undantag, inte kunna ske 
förrän domen eller beslutet har vunnit laga kraft. Utrymmet för återbetal
ningsskyldighet på grund av att domen eller beslutet har upphävts eller 
ändrats efter det att verkställighet har ägt rum torde därför vara ganska 
ringa. Det förtjänar nämnas att vid återbetalning av skatt enligt uppbörds
lagen i fall som nu avses ränta inte utgår med lägre belopp än 50 kr. (69 § 2 
mom. första stycket jämförd med 32 § första stycket). Påpekas bör också 
att ränta inte tas ut av den som försummar att betala böter o.d. som har 
förfallit till betalning. På grund härav bör nu förevarande räntebestäm
melse inte heller vara tillämplig i fråga om böter, viten o.d .. när åter
betalning skall ske i följd av att exekutionstiteln har ändrats eller upphävts. 

Det bör påpekas att förevarand1! paragraf bör gälla när staten i allmänt 

mål skall betala tillbaka medel i andra fall än då exekutionstiteln har upp
hävts, t.ex. då utbetalning har ägt rum innan fördelning har vunnit laga 

kraft och fördelningen därefter ändras. 

Särskilda föreskrifter beträffande 1111lmänna mål 

30 § Denna paragraf innehåller en föreskrift om vilka bestämmelser i 

förevarande kapitel som inte skall gälla i allmänna mål samt vissa särskilda 
föreskrifter beträffande sådana mål, nämligen om företrädare för det 
allmänna som borgenär och om när ansökan skall anses gjord. Paragrafen 
saknar motsvarighet i beredningens förslag. 
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Föredraganden. Som framgår av motiveringen till de fö;-~gående para

graferna i kapitlet bör vissa bestämmelser däri inte gälla i allmänna mål. 

Bestämmelserna om ansökan i utsökningsmål i I, 2. 4 och 5 §§ bör sålunda 
inte vara tillämpliga i sådana mål. Såvitt avser sökanden i allmänna mäl, 

dvs. staten resp. kommun, bör inte heller tillämpas bestämmelserna i 6 § 

(om parts behörighet samt ställföreträdare och ombud m.m.) eller 10 § 

andra och tredje styckena (om kallelse till förhör och föreläggande i 

samband med sådan kallelse). Vidare bör bestämmelserna i 29 § om 

skyldighet att betala ränta på medel som skall betalas tillbaka inte gälla 

beträffande sökanden i allmänt mål i fall då exekutionstiteln har upphävts. 

I första stycket av förevarande 30 §anges vilka bestämmelser som sålunda 

inte skall gälla i allmänna mål. 

Som har behandlats närmare i den allmänna motiveringen under avsnitt 

5.3 bör i allmänna mål staten resp. kommunen i allmänhet företrädas av 

kronofogdemyndigheten, på samma sätt som f.n. utmätningsmannen 

representerar borgenären i sådana mål. I vissa särskilda fall bör emellertid 

borgenären i stället företrädas av annan myndighet, vilken bör vara RS V. 

Detta gäller vid tvister som hänvisas till domstol och vid överklagande. De 

olika fallen behandlas närmare i motiveringen till de aktuella bestäm

melserna. 
Det har synts lämpligt att i förevarande paragraf ta upp bestämmelser 

om vem som sålunda företräder staten i allmänna mål. I andra stycket 

första meningen anges som huvudregel att sökanden i allmänna mål före

träds av kronofogdemyndigheten. I en andra mening föreskrivs att i fall 

som avses i 4 kap. 20-22. 25 och 26 §§. 9 kap. 12 §andra stycket och 13 

kap. 7 §andra stycket staten företräds av RSV. Detsamma föreslås gälla 

vid utförande av talan i överklagat utsökningsmål. 

Vilka tjänstemän hos kronofogdemyndigheten som skall fä utöva olika 

befogenheter som ankommer på myndigheten i dess egenskap av före

trädare för det allmänna som borgenär kan regleras av regeringen. Jag vill 

påpeka att när sökanden enligt bestämmelser i UB skall kallas. underrättas. 
beredas tillfälle att yttra sig e.d., kronofogdemyndigheten i allmänt mål 

inte behöver vidta någon särskild åtgärd i den mån det allmänna företräds 
av myndigheten. 

I detta sammanhang vill jag erinra om att enligt 3 §andra stycket förord

ningen I 1975: 1345) med instruktion för justitiekanslern denne kan, utan 

hinder av att uppgiften att företräda staten vid eller utom domstol 

ankommer på annan myndighet än justitiekanslern, i tvist som prövas eller 

kan bli föremål för prövning av allmän domstol överta uppgiften att 

bevaka statens rätt. Denna befogenhet blir dock inte tillämplig i nu före

varande tvister, beträffande vilka uppgiften att företräda staten regleras i 

lag. Frågan om vem som i skilda sammanhang skall företräda staten vid 

tvister utreds emellertid f.n. av utredningen (Ju 1974:20) om justitie

kanslerns uppgifter m.m. 
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Vid tillämpning av vissa bestämmelser i balken är det av betydelse när 
ansökan skall anses ha skett, dvs. när ett utsökningsmål föreligger. Detta 
gäller bl.a. i fråga om medel som gäldenär betalar in till kronofogde
myndigheten. Enligt 4 kap. 28 § skall sålunda medel som gäldenären i 
anhängigt mål betalar in till kronofogdemyndigheten som regel anses 
omedelbart utmätta i målet. Att besvara frågan när ansökan skall anses ha 

gjorts i enskilt mål torde knappast kunna vålla svårigheter. Med hänsyn 
till att kronofogdemyndigheten svarar för indrivningen av skatter, böter 

m.m. och därvid företräder det allmänna samt att någon egentlig ansökan i 
vanlig mening inte görs i allmänna mål kan det däremot vara mera tvek
samt på vilket stadium ett utsökningsmäl skall anses föreligga vid indriv
ning av sådana medel. Beredningen har, med hänvisning till vad som ut
talades vid tillkomsten av den bestämmelse i gällande rätt som motsvarar 4 
kap. 28 § i departc-mentsförslaget, förordat att ett utmätningsmäl skall· 
anses föreligga först när utmätning eller försök därtill har ägt rum. Enligt 

beredningen kan emellertid frågan komma i ett annat läge, om indrivnings
förfarandet efter inrättande av centralmyndighet eller införande av data

system delas upp så att endast mål i vilka exekutiv åtgärd är aktuell över
lämnas till kronofogdemyndighe:ten. Beredningens uttalanden har kriti
serats av några remissinstanser, bl.a. RSV. 1 fråga om bestämmelsen att 
medel som betalas in i anhängigt mål skall anses utmätta menar RSV att 
den förordade ordningen kan föranleda åtskilliga olägenheter. De kritiska 

remissinstanserna anser att ansökan i allmänt mål skall anses ha skett den 
dag då indrivningsuppdraget kom in till kronofogdemyndigheten eller, om 
målet databehandlas, den dag då målet registrerades. 

För egen del vill jag framhålla följande. Att anse att ansökan har gjorts 
så sent som när utmätning eller utmätningsförsök äger rum synes knappast 
lämpligt. En sådan ordning synes också kunna välla svårigheter, t.ex. i fall 
då någon utmätningsförrättning inte hälls därför att gäldenären vid förhör 
har lämnat uppgifter som godtas. Å andra sidan kan man hysa viss tvek
samhet mot att ansökan skall anses gjord redan när kronofogdemyndig
heten erhåller indrivningsuppdraget. Tveksamheten hänför sig närmast till 
att beträffande vissa medel som drivs in som allmänt mål något egentligt 
uppbördsförfarande inte förekommer innan saken lämnas till kronofogde
myndigheten. Det torde emellertid knappast vara möjligt att finna någon 
annan lämplig tidpunkt. Bl.a. bör beaktas att betalningsanmaning inte ges 
undantagslöst. 

Vid övervägande av det anförda har jag ansett mig böra godta den av 
flera remissinstanser förordade regleringen, dvs. att ansökan skall anses 
ha skett när indrivningshandlingama kom in till kronofogdemyndigheten. 

Det synes lämpligt att en uttrycklig bestämmelse härom meddelas i VB. En 
sådan bestämmelse har tagits upp i tredje stycket av förevarande paragraf. 
Jag vill päpeka att frågan bör tas upp till omprövning om automatisk 
databehandling införs inom exekutionsväsendet. 
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3 kap. Exekutionstitlar 

I kapitlet meddelas bestämmelser om vilka exekutionstitlar som fär ligga 

till grund för verkställighet och om verkställighet av icke lagakraftvunna 

exekutionstitlar. Vidare ges bestämmelser om invändningar mot verkstäl

lighet och om verkan av att exekutionstitel upphävs. Kapitlet motsvarar 3 

kap. i beredningens förslag. 

Lagberedningen. Beredningen erinrar om att "verkställighet" i den 

mening som åsyftas i förslaget förutsätter exekutionstitel av något slag. 
Förslaget omfattar i princip alla sådana exekutionstitlar som innefattar 

skyldighet för någon att betala pengar eller att fullgöra annan förpliktelse. 

Detta följer av det sätt på vilket balkens tillämplighetsområde bestäms (I 

kap. I §). Hit hör givetvis åläggande att betala skadestånd oavsett om 

förpliktelsen vilar på civil eller kriminell grund. Verkställighet kan äve•1 

avse förpliktelse att utge lös egendom, avträda fast egendom, upphöra 

med viss verksamhet som strider mot immateriellrättsliga regler osv. De 
utan jämförelse flesta exekutiva ärendena rör emellertid betalningsförplik

telse. 

Beredningen har eftersträvat att i kapitlet systematiskt och överskådligt 

ange vilka exekutionstitlar som kommer i fråga och förutsättningarna för 

att de skall kunna föranleda verkställighet. Som inledande bestämmelser 

tas bl.a. upp en katalog över exekutionstitlarna och en erinran om att 

särskilda villkor gäller för utländska exekutionstitlar. De olika exekutions

titlarna behandlas därefter var för sig. Förslaget tar inte upp några nya 

sådana, frånsett att där nämns även vissa exekutionstitlar för vilka 

uttryckliga regler f.n. saknas. Däremot har auktionsprotokoll, som f.n. kan 

föranleda direkt verkställighet enligt 55 ~ UL. i förslaget uteslutits som 

exekutionstitel. Något beaktansvärt behov av verkställighet på auktions
protokoll har inte ansetts föreligga. 

Enligt beredningen hade det i och för sig varit önskvärt om förutsätt
ningarna för verkställighet på grund av olika exekutionstitlar hade kunnat 

göras enklare och mer likformiga än f.n. Villkoren för verkställighet i olika 

fall har emellertid samband med andra förhållanden, t.ex. anspråkets 

natur, beskaffenheten av det förfarande som lett fram till exekutionstiteln 

och tillämpligt rättsmedel. Beredningen har därför inte ansett möjligt att 

rubba de nuvarande förutsättningarna i någon större utsträckning. 

Remissyttrandena. RS V ifrågasätter om inte termen exekutionstitel bör 

bytas ut, eftersom den kan vara svår att förstå för dem som utanför exeku

tions väsendet kommer i kontakt med balken. 

Si·ea hovriitt ställer sig tveksam till förslaget att auktionsprotokoll inte 

längre skall kunna föranleda direkt verkställighet. Hovrätten betvivlar 

inte att sådan exekutionstitel ytterst sällan används men framhåller att 

några olägenheter med den nuvarande ordningen såvitt bekant inte före

ligger. Tvärtom synes möjligheten till direkt exekution vara en förut-
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sättning för den kreditpraxis som f.n. tillämpas vid större auktioner, t.ex. 

vid avvecklande av jordbruk. Möjligheten till snabb exekution anses ha en 

starkt betalningsstimulerande effekt. Att utverka exekutionstitel genom 

lagsökning eller betalningsföreläggande tar betydligt längre tid i anspråk 

med därav följande risker för borgenären. Enligt hovrättens mening före

faller det inte finnas tillräckliga skäl att försämra auk1ionssäljares ställning 

på det sätt som hlir följden av förslaget. Liinsstyri'ls<'n i Norrbottens liin 

delar beredningens uppfattning att något behov av direkt verkställighet på 

auktionsprotokoll inte föreligger. 

Föredraganden. Som jag har berört i det föregående bygger förslaget till 

U B på att det skall föreligga en exekutionstitel av något slag för att 

verkställighet skall få ske. I förevarande kapitel anges de exekutionstitlar 

som kan läggas till grund för verkställighet. Beträffande innehållet i kapitlet 

kan jag i stort sett ansluta mig till beredningens förslag. 

Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 5.3) föres!as UB 

vara direkt tillämplig även på utr.agande av böter, viten o.d. samt skatter 

och allmänna avgifter. Departementsförslaget anger emellertid endast i 

fråga om böter. viten och rättsverkansbelopp de förutsättningar under 

vilka fordringar i allmänna mål får drivas in. I övrigt förutsätts att saken 

även i fortsättningen regleras i särskilda författningar om sådana ford

ringar. hl.a. i uppbördslagen. 

Bland de exekutionstitlar som enligt departementsförslaget kan 

föranleda verkställighet kan särskilt nämnas domstols domar och beslut. 

Förvaltningsdomstols avgöranden jämställs med annan domstols domar 

och beslut. Vidare kan verkställighet äga rum på grundval av stadfäst för
likning. utslag eller beslut i lagsökningsmål. skiljedom och förbindelse 

angående underhållsbidrag. Även förvaltningsmyndighets beslut och 

andra handlingar förutsätts i viss utsträckning kunna föranleda verkstäl

lighet. Departementsförslaget syftar i första hand endast pä svenska 
exekutionstitlar. 

I fråga om flertalet exekutionstitlar anges i förslaget de närmare villkor 

under vilka verkställighet fär äga rum. Härvid skiljer förslaget mellan 

domar och beslut som har vunnit laga kraft och sådana som inte har vunnit 

laga kraft när verkställighet skall ske. Dessutom utgår förslaget frän att 

andra lagar, bl.a. RB. GB och FB. även i fortsättningen skall innehålla 

bestämmelser om att dom eller bf:slut får verkställas utan hinder av att laga 

kraft inte föreligger. 

Det kan diskuteras om man inte i detta sammanhang borde pröva möjlig

heten att i större utsträckning än f.n. medge exekution direkt på grund av 

handling som har tillkommit utan medverkan av domstol eller annan 

myndighet. Sådana privata exekutionstitlar förekommer i viss utsträck

ning utomlands. I Danmark kan efter nyligen företagna lagändringar 

exekution äga rum på grund av inte bara s.k. "udenretlig skriftlig forlig" 

om förfallen gäld utan också andra skuldebrev. om det uttryckligen är 
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bestämt i handlingen att den kan tjäna som grund för exekution. samt i 

vissa fall på grund av växel och check (478 § 4. 5 och 7 retsplejeloven). I 

Norge kan direkt exekution förekomma t.ex. pä grund av "gjeldsbrev" 

som innehåller medgivande till indrivning utan föregående talan och skrift
liga hyreskontrakt med motsvarande medgivande sävitt angår avhysning (3 

* lov om tvangsfuldbyrdelse). Något piHagligt behov av 'iknande bestäm

melser för svenskt vidkommande har emellertid inte gjort sig gällande. 

Nägra önskemål härom har t.ex. inte framställts vid remissbehandlingen 

av beredningens förslag till UB. Detta torde främst hänga samman med att 

den summariska betalningsprocessen hos oss ger möjlighet att pä ett 

relativt enkelt och billigt sätt komma fram till ett verkställbart avgörande. 

Beträffande avhysning fyller handräckningen samma syfte. Jämsides med 

arbetet på UB har inom departementet inletts en översyn av den summa

riska betalningsprocessen bl.a. för en samordning med handräcknings

målen (se avsnitt 5.2.4). Med hänsyn till vad jag har anfört om detta 

reformarbete i det föregående har jag. inte funnit tillräckliga skäl föreligga 

att ta upp frågan om möjlighet till exekution på grund av skuldebrev eller 

liknande privata handlingar. 

Svea hovrätt har ställt sig tveksam till beredningens förslag att auktions

protokoll inte längre skall ge rätt till direkt verkställighet. För egen del 

biträder jag emellertid förslaget på denna punkt. I de flesta kronofogde

distrikt förekommer praktiskt taget aldrig att verkställighet söks med åbe

ropande av auktionsprotokoll. Även om dessa inte har helt spelat ut sin 

roll som exekutionstitel. synes det främmande att i en modern exekutions

rättslig lagstiftning låta dem behålla sin särställning i verkställighetshän

seende. 

I departementsförslaget har de i 3 kap. 13 § beredningens förslag 

upptagna bestämmelserna angående hänvisning att anföra besvär över 
domvilla och om föreläggande att söka rättelse i dom fält utgå. Behövliga 

bestämmelser härvidlag kan meddelas av regeringen. Också den i 25 § 

beredningsförslaget upptagna hänvisningen till vissa bestämmelser i 

utmätnings- resp. införselkapitlen har fält utgå. 

Som har nämnts förut har efter det att beredningens förslag lades fram 

förslag utarbetats till en ny lagsökningslag. Avsikten är att förslag härom 

skall remitteras till lagrådet senare under år 1978. Det har i detta läge synts 

lämpligt att vid behandlingen av hithörande exekutionstitlar utgå från det 

lagförslag som ingår i promemorian (Ds Ju 1977:5) Summarisk process. 

Termen exekutionstitel förekommer inte i UL. Termen har emellertid 

sedan länge använts i den utsökningsrättsliga litteraturen och förekommer 

även i det praktiska arbetet hos de exekutiva myndigheterna. Det kan 

också nämnas att termen har tagits upp i bl.a. lagen (1976: 108) om er

kännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhålls

skyldighet. I allmänhet förstås med begreppet exekutionstitel en skriftlig 

handling som enligt lag kan läggas till grund för verkställighet. Termen 
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används emellertid också som beteckning på själva det avgörande (eller 
motsvarande) som har föranlett upprättandet av den skriftliga handlingen. 
Departementsförslaget utgår från att exekutionstitel i första hand 
betecknar det bakomliggande beslutet. På några häll avses emellertid den 
skriftliga handling vari beslutet har kommit till uttryck (se t.ex. 2 kap. 2 § 

andra stycket och 3 kap. 1 § första stycket 7). Att betydelsen på detta sätt 
växlar torde inte medföra någon risk för missförstånd eller andra svårig
heter. De farhågor som RSV har uttryckt för att termen skulle vara 

svårförståelig för allmänheten anser jag överdrivna. 
I allmänna mål ligger ofta restlängder, saköreslängder eller andra indriv

ningshandlingar till grund för vt:rkställighet. Sådana handlingar utgör inte 

exekutionstitlar i den mening b·~greppet nyss har tagits. Restlängder och 
saköreslängder är i stället att betrakta som sammanställningar av olika 
exekutionstitlar, vilka av praktiska skäl används i indrivningsarbetet. 
Även i andra fall förekommer att myndighet på grundval av t.ex. ett 
debiteringsbeslut upprättar handlingar som är särskilt avsedda för arbetet 
hos kronofogdemyndigheten. I sådana fall är det bakomliggande beslutet 
exekutionstitel (se vidare vad snm sägs under 1 och 24 §n 

3 kap. i departementsförslaget inleds med en katalog över exekutions
titlarna och en bestämmelse om utländska exekutionstitlar (! och 2 §§ ). 

Därefter meddelas bestämmelser om de olika typerna av exekutionstitlar, 
nämligen om domar inkl. beslut (3-11 §§), förlikning (12 §). utslag och 

beslut i lagsökningsmål (13 och 14 §§),skiljedom (15-17 §§),förbindelse 
angående underhållsbidrag (18 §) och övriga exekutionstitlar (19 och 20 
§§). I de följande avsnitten behandlas invändningar som sökanden kan 
göra mot sökt verkställighet (21 §) och det fallet att exekutionstitel 
upphävs (22 §). Slutligen medde!las vissa särskilda föreskrifter beträffande 
allmänna mål (23 och 24 §§). 

Inledande bestämmelser 

1 § Paragrafen, som motsvarar 3 kap. 1-3 §§ beredningens förslag, 

anger de exekutionstitlar som enligt balken får ligga till grund för verkstäl
lighet. 

Gällande rätt. UL innehåller inte någon fullständig uppräkning av 

exekutionstitlar. Där nämns endast några av dem, främst domstols dom 

eller annat avgörande i tvistemäi och överexekutors beslut i utsök
ningsmål. Detta sammanhänger med att UL är direkt tillämplig i huvudsak 
endast på det civilrättsliga området. Att exekutiv myndighet kan meddela 
verkställighet även i andra fall än som anges i UL framgår av olika författ
ningar (jfr 14 § Up) men anses såvitt angår vissa myndigheters beslut 
kunna ske utan stöd av särskild föreskrift. 

Lagberedningen. Enligt bercdningsförslaget förutsätts för verkstäl

lighet att det finns en exekutionstitel av något slag. I enlighet härmed har 
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beredningen i I § angett att verkställighet enligt balken får äga rum på 

grund av handling som i balken anges som exekutionstitel. Härvid räknas 

inte som exekutionstitel beslut som verkställighetsmyndigheten själv har 

meddelat i ärendet. 
Beredningen erinrar om att enligt vissa bestämmelser i förslaget krono

fogdemyndigheten får genomföra olika slags åtgärder utan att det grundas 

på någon exekutionstitel. Som exempel på sådana bestämmelser nämner 

beredningen 2 kap. 15 §. 3 kap. 26 § andra stycket och 5 kap. I * andra 

stycket. Sådan åtgärd anses enligt förslaget endast som ett led i det 

ärende som har aktualiserats genom att verkställighet sökts på grund av en 

exekutionstitel. 
Beredningens förslag innehåller i 2 §en förteckning över domar. beslut 

och andra handlingar som skall kunna föranleda verkställighet. Förteck

ningen avslutas med två punkter, som beträffande möjligheten att fä 

verkställighet hänvisar till andra författningar. Under den första av dessa 

faller bl.a. beslut om skatter och allmänna avgifter. Beredningen fram

håller att de författningar till vilka hänvisas kan komma att ändras relativt 

ofta och att beredningen inte har ansett det ändamålsenligt att katalogisera 
hithörande fall i U B. Förslaget lämnar också öppet i vad mån verkstäl

lighet av förvaltningsmyndighets beslut kan äga rum utan stöd av särskild 

föreskrift. Enligt beredningen synes några olägenheter inte ha vållats av att 

möjligheten att fä verkställighet ibland får prövas efter övervägande av 

beslutets beskaffenhet. 
Beredningen framhåller att med domstol avses såväl de allmänna dom

stolarna som särskilda domstolar. t.ex. arbetsdomstolen. Fastighets- och 

vattendomstolarna - dvs. tingsrätt i särskild sammansättning - omfattas 

givetvis också. Även förvaltningsdomstolarna inbegrips under termen 

domstol, såväl de allmänna förvaltningsdomstolarna regeringsrätten och 
kammarrätt som övriga. t.ex. skatterätt. länsrätt och försäkringsdom
stolen. Med domstol bör utan särskild föreskrift likställas befattnings

havare vid domstol som beslutar självständigt och inte på domstolens 

vägnar. t.ex. konkursdomare. Såvitt avser allmän domstol åsyftas med 

dom och beslut inte bara avgöranden i tvistemål utan också avgöranden i 
andra mål och i ärenden. Utslag i lagsökningsmäl och beslut i mål om 

betalningsföreläggande. vilka f.n. är de vanligaste exekutionstitlarna i 

enskilda mål. nämns dock särskilt och är sålunda inte inbegripna under 

vad förslaget innehåller om dom eller beslut i allmänhet. 

Termerna dom och beslut avser att ansluta inte bara till RB:s indelning 

utan även till vad som numera gäller beträffande förvaltningsdomstols 

avgöranden. 

Enligt beredningen är det måhända f.n. tveksamt om förvaltnings

domstols beslut genomgäende är verkställbart. UL är inte direkt tillämplig 

på sådana beslut (jfr 14 § 2 mom. Up). Generella regler som anger i vad 

män förvaltningsdomstols beslut får verkställas finns inte heller i annan 
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lag. Åtskilliga beslut av förvaltningsdomstol kan på grund av sin beskaf
fenhet inte ligga till grund för verkställighet av exekutiv myndighet. Bered
ningen framhåller emellertid att beträffande vissa beslut uttryckliga författ
ningsbestämmelser finns om att de får verkställas i sådan ordning. Det 
gäller t.ex. enligt 59 och 60 §§ uppbördslagen beslut angäende skatt och 
vissa allmänna avgifter. När förvaltningsdomstols avgörande f.n. anses fä 

verkställas av exekutiv myndighet utan stöd av uttrycklig bestämmelse. 
torde i princip UL:s regler vara analogiskt tillämpliga. Beredningen erinrar 
om att prövningen av mål i förvaltningsdomstol sker i former som i stor 
utsträckning överensstämmer med prövningen av mål och ärenden vid 
andra domstolar och att det numera finns förhållandevis detaljerade 
bestämmelser om förfarandet i förvaltningsdomstolarna. Dessa fär även i 
övrigt anses likställda med allmänna och särskilda domstolar. Beredningen 
anser att det saknas tillräckliga skäl att beträffande de närmare villkoren 
för verkställighet göra skillnad mellan förvaltningsdomstol och annan 
domstol. De bestämmelser som i förslaget ges om verkställighet av 
domstols dom eller beslut bör alltså gälla även förvaltningsdomstols avgö
randen. i den mån bestämmelserna kan tillämpas på sådant avgörande. 

Även om förvaltningsdomstol omfattas av beteckningen domstol har 
beredningen i klarhetens intresse ansett det lämpligt att uttryckligen 
nämna förvaltningsdomstols avgöranden. Vad som sägs om verkställighet 
av domstols dom eller beslut skall alltså enligt förslaget i tillämpliga delar 

gälla även förvaltningsdomstols avgöranden. Eftersom det i något fall är 
av betydelse för verkställigheten av domstols avgörande om det har 
meddelats av underrätt eller överrätt har beredningen vidare tagit upp en 
bestämmelse enligt vilken länsrätt och skatterätt skall vid tillämpning av 
förslaget räknas som underrätt och kammarrätt som hovrätt. 

Beredningen erinrar om att domstols avgörande i de flesta fall sker 
genom dom eller beslut men i några fall, som anges i särskilda författnings
bestämmelser. genom utslag. I 3 § första stycket anges att vad som i det 
följande sägs om dom skall, om inte annat föreskrivs, i tillämpliga delar 
gälla även domstols avgörande som har betecknats utslag eller beslut. För
behållet för det fall att annat föreskrivs syftar enligt beredningen närmast 

på lagsökningsutslag och betalningsföreläggande. 
I 3 § andra stycket har beredningen tagit upp en bestämmelse angående 

innebörden av termen betalningsföreläggande. Termen syftar på rättens 

bevis i mål om betalningsföreläggande att utmätning får äga rum (inkl. 
beslut i fråga om borgenärs kostnad i målet). 

Remissyttrandena. Flera remissinstanser uttalar sig positivt om den 
uppräkning av exekutionstitlar som har tagits upp i 2 § beredningsför
slaget. Till dem hör bl.a. Svea hovrätt, RSV, länsstyrelsen i Norrbottens 

län och advokatsamfundet. Hovrätten anser dock att i motiven bör efter
strävas en fullständigare hänvisning till de olika författningsbestämmelser 
som förevarande paragraf anknytt:r till. 
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Domareförbundet anser att det inte kan råda något tvivel om att förvalt
ningsdomstols avgöranden innefattas i begreppet domstols dom och beslut 

och förordar att 2 § utformas i enlighet härmed. 
Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller att indrivning av restförda 

skatter och allmänna avgifter även med förslaget torde komma att utgöra 
den största delen av kronofogdemyndighetens arbetsbörda. Länsstyrelsen 
ifrågasätter om inte detta förhållande bör komma till t~dligare uttryck i lag
texten. Samma uppfattning har Svea hovrätt. 

RSV påpekar att den föreslagna regleringen inte är i alla hänseenden 
klar såvitt avser verkställighet av avgöranden av länsskatterätt eller, i 
skattemål. kammarrätt och regeringsrätten. Enligt 87 § uppbördslagen 
inverkar inte besvär över beslut enligt lagen eller över taxering på skyldig
heten att erlägga den skatt som besvären rör. Åtgärd enligt lagen skall 
vidare verkställas även om det beslut eller utslag som föranleder åtgärden 
inte har vunnit laga kraft. Enligt andra stycket i 2 § beredningsförslaget 
skall vad som sägs om verkställighet av domstols dom eller beslut i tillämp
liga delar gälla även förvaltningsdomstols avgöranden. Dessa regleras 
sålunda bl.a. av bestämmelserna i 5-13 §§ i 3 kap. Enligt 7 §tredje stycket 
kan gäldenären genom bl.a. nedsättning eller ställande av säkerhet hindra 
utmätning och annan verkställighet. Det skulle innebära en nyhet om 
denna bestämmelse tillämpades på förvaltningsdomstols avgöranden i 
skattemål. l 11 § första stycket föreslås emellertid att om i Jag är före

skrivet att dom får verkställas utan hinder av att den inte äger laga kraft, 
verkställigheten i princip sker enligt vad som gäller om Jagakraftvunnen 
dom. RSV utgår från att beredningen inte har avsett att göra någon ändring 
i verkställighetshänseende såvitt avser förvaltningsdomstols avgörande i 
skattemål. Detta bör emellertid komma till tydligare uttryck i lagtexten. 
Liknande synpunkter framförs av RRV och kronofogdeföreningen. RRV 
framhåller att i allmänt mål torde restlängd utgöra exekutionstitel. däremot 
inte beslut av beskattningsmyndighet eller av förvaltningsdomstol i 
beskattningsfråga. 

Bestämmelsen att förvaltningsmyndighets beslut utgör exekutionstitel 
inte bara när den enligt särskild föreskrift får verkställas utan även när 
verkställighet får ske enligt "vad som eljest gäller" kritiseras av RSV. 

Enligt verkets mening är det inte tillfredsställande att behålla nuvarande 
osäkerhet i fråga om möjligheten att få verkställighet utan stöd av särskild 

föreskrift. Bestämmelsen bör därför utgå. Sedan balken har trätt i kraft bör 
i ny lagstiftning uttryckligen anges huruvida verkställighet får ske av 
myndighetsbeslut. Beträffande författningar som har utfärdats före balkens 
ikraftträdande och där verkställighet har medgivits i praxis eller förutsatts 
av lagstiftaren kan bestämmelser om exigibilitet införas i resp. författning 
eller i UB:s promulgationslag. 

Föredraganden. I departementsförslaget har 1 och 2 §§ beredningens 

förslag förts samman till ett första stycke i kapitlets 1 §. Som ett andra 
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stycke i denna paragraf har tagits upp en motsvarighet till 3 § första 

stycket beredningsförslaget. 

Av första stycket i I § framgår inledningsvis att verkställighet fär under 

de förutsättningar som anges i det följande äga rum på grund av de exeku

tionstitlar som särskilt räknas upp i paragrafen. Som exekutionstitel 

räknas även beslut om kvarstad e.ller annan handräckning. Förteckningen 

över exekutionstitlarna under punkterna I - 5 överensstämmer i sak med 

beredningsförslaget. Att i punkt I särskilt nämna beslut vid sidan av dom 

anser jag onödigt med tanke på den bestämmelse som ges i paragrafens 

andra stycke. Punkt 3 har utformats i anslutning till det förslag till ny 

lagsökningslag som har tagits upp i departementspromemorian (Os Ju 

1977:5) Summarisk process. 

Beredningen har uttalat att med domstol bör utan särskild föreskrift jäm

ställas sådan befattningshavare vid domstol som beslutar självständigt. 

t.ex. konkursdomare. Jag ansluter mig till den uppfattningen. Frågan torde 
dock sakna större praktisk betydelse. 

Några remissinstanser har uttalat tvekan rörande innebörden av 

förslaget såvitt avser verkställighet av förvaltningsdomstolarnas avgö

randen i skattemål. Med anledning därav vill jag framhålla följande. När 

det gäller skatter och allmänna avgifter kan någon betalningsskyldighet i 

allmänhet inte anses ha uppkommit förrän beloppet har blivit i vederbörlig 

ordning debiterat. Detta sker vanligen hos lokal skattemyndighet. Det 

sagda gäller även när den skattskyldiges taxering har prövats av högre 

instans. Beslut av länsskatterätt. kammarrätt eller regeringsrätten 

angående taxering är alltså som regel inte att räkna till beslut som omedel

bart läggs till grund för verkställighet. Det på taxeringen grundade debite
ringsbeslutet utgör däremot exekurionstitel i U B:s mening. Sådant debite

ringsbeslut kan. liksom de flesta andra beslut enligt uppbördslagen, över

klagas och på så sätt bli föremål för prövning av förvaltningsdomstol. I ett 

sådant fall torde domstolens avgörande böra anses som exekutionstitel. 
Förvaltningsdomstols avgörande kan självfallet även i övrigt, t.ex. i fråga 

om utdömande av vite, bli exekutionstitel i balkens mening. 

Enligt 87 § uppbörds lagen gäller att besvär över beslut enligt lagen eller 

över taxering inte inverkar på skyldigheten att erlägga den skatt som 

besvären rör och att åtgärd enligt lagen i princip skall verkställas oavsett 

att det beslut eller utslag som föranleder åtgärden inte har vunnit laga 

kraft. Andra författningar på skatte- och avgiftssidan innehåller vanligen 

hänvisningar till bl.a. nämnda bestämmelse i uppbördslagen. Departe

mentsförslaget utgår från att särskilda verkställighetsbestämmelser 

alltjämt skall i flera hänseenden g~.lla vid indrivning av fordran i allmänt 

mål. 
Som jag har anfört tidigare anges i slutet av varje kapitel i departements

förslaget i vad mån kapitlets bestämmelser inte skall tillämpas i allmänna 

mål samt vilka särbestämmelser i övrigt som skall gälla. I enlighet härmed 
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har i 23 § i förevarande kapitel gjorts undantag för bl.a. bestämmelserna i 
4- 11 §§ om verkställighet av icke lagakraftvunna domar. Vidare anges där 

att dom eller beslut varigenom har ålagts böter, vite eller sådan särskild 
rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighct inte får verk
ställas förrän domen eller beslutet har vunnit laga kraft. l övrigt skall 

frågan huruvida verkställighet i allmänt mål får ske innan exekutionstiteln 
har vunnit laga kraft alltjämt vara reglerad genom särskilda bestämmelser, 
bl.a. av 87 § uppbördslagen. I balken regleras vidare frågan hur verkstäl

lighet i allmänt mål skall gå till. Enligt 23 § tredje stycket sker verkstäl

lighet i allmänt mål enligt vad som gäller om lagakraftägande dum. Detta 

gäller även när verkställighet är medgiven innan exekutionstiteln har 

vunnit laga kraft. Dessa föreskrifter blir sålunda tillämpliga i alla fall då 
förvaltningsdomstols avgörande skall verkställas i allmänt mål. 

Skulle det undantagsvis bli aktuellt att verkställa förvaltningsdomstols 
avgörande i enskilt mål gäller i princip 4-11 §§ i departementsförslaget. 

Särskild föreskrift kan emellertid gälla på grund av lag eller domstolens 

förordnande. Av 10 § följer att sådan särskild föreskrift skall iakttas vid 
verkställigheten. 

Jag vill i sammanhanget påpeka att verkställighet av dom som har 

meddelats av allmän domstol ibland skall ske enligt vad som gäller för 
allmänna mål även när domen avser annat än böter, vite och särskild rätts

verkan. När domstol har ålagt någon betalningsskyldighet i fall som avses i 

77 a § uppbördslagen bör sålunda den lagens bestämmelser angående 

indrivningen gälla. Se även 27 a § lagen ( 1959:92) om förfarandet vid viss 

konsumtionsbeskattning och 48 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. I 
dessa fall är till följd av 23 § i detta kapitel bestämmelserna i 3-11 §§ inte 
tillämpliga. 

Ett par remissinstanser har anmärkt på att restlängder och liknande 
handlingar inte finns med i beredningens förteckning över exekutions

titlarna. Som jag har anfört under kapitelrubriken intas i departements
förslaget den ståndpunkten att sådana handlingar inte utgör exekutions

titlar i balkens mening. När det gäller skatter som tas upp i restlängd 
utgörs exekutionstiteln av det bakomliggande beslutet om debitering. På 

motsvarande sätt förhåller det sig med saköreslängder, där t.ex. bötes
domen som sådan utgör exekutionstitel. Jag anser det emellertid otillfreds

ställande att helt förbigå restlängder, saköreslängder och andra liknande 

handlingar. En bestämmelse angående sådana handlingar har därför tagits 
uppi24§. 

Som domareförbundet har påpekat kan inte råda något tvivel om att 

även förvaltningsdomstols avgöranden innefattas i begreppet domstols 

dom och beslut. Den av beredningen föreslagna bestämmelsen att vad 

som sägs om verkställighet av domstols dom eller beslut i tillämpliga delar 
gäller även förvaltningsdomstols avgöranden har därför fått utgå som obe

hövlig. Även den bestämmelse som har tagits upp som en andra mening i 2 

19 Riksdagen 1980/81. I saml. Nr 8. Del I 
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§ andra stycket beredningsförslaget och som jämställer vissa förvaltnings

domstolar med motsvarande allmänna domstolar har fått utgå. 

Beträffande punkt 6 (förvaltningsmyndighets beslut) har RSV kritiserat 

beredningens förslag att verkställighet skall fä ske inte bara när det är 

särskilt föreskrivet utan även i viss utsträckning utan stöd av särskild före

skrift. Verket anser det inte tillfr1!dsställande att man i halken behåller den 

nuvarande osäkerheten huruvida verkställighet kan ske utan stöd av 

särskild föreskrift. Jag delar verkets syn på denna fräga. Även jag anser 

alltså att det bör krävas uttrycklig föreskrift för att verkställighet enligt U B 

skall få äga rum. Skulle sådan föreskrift undantagsvis saknas, bör exeku

tionstitel anskaffas på vanligt sätt. I vissa fall där föreskrift nu saknas bör 

sådan införas, t.ex. när det gäller verkställighet av länsstyrelses beslut i 
fall som avses i 72 § andra stycket barnavårdslagen (1960:97) och 40 § 

lagen ( 1956:2) om socialhjälp. I samband med följdlagstiftningen till U B får 

övervägas om det föreligger behov av särskilda föreskrifter om verkstäl

lighet även i andra fall. 

Punkt 7 avser handling som enligt särskild bestämmelse får läggas till 

grund för verkställighet. Exempel härpå är samfällighets debiteringslängd, 

se 46 § andra stycket lagen (197:\:1150) om förvaltning av samfälligheter. 

1Beträffande restlängd o.d. i allmänt mål hänvisar jag till vad jag har sagt i 

det föregående och till 24 §. 

I andra stycket av I § anges att vad som sägs om dom gäller. om inte 

annat föreskrivs, i tillämpliga delar även domstols utslag eller beslut samt 

att godkänt strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot gäller som 

lagakraftägande dom. Detta innebär inte någon skillnad i sak mot bered

ningens förslag. 

2 § Paragrafen rör verkställighet av utländska exekutionstitlar. Den 

motsvarar 3 kap. 4 § beredningens förslag. 

Lagbered11i11ge11. Förteckningen över exekutionstitlar i 3 kap. 2 § i 

beredningens förslag avser inte utländska sädana. Utländska beslut och 

andra handlingar skall liksom f.n. få verkställas här i riket endast i den mån 

det är särskilt medgivet. 3 kap. 4 § innehåller en erinran härom. När 

verkställighet är medgiven skall balkens bestämmelser om verkställighet 

tillämpas, om annat inte är föreskrivet. 

Beredningen framhåller vidare att det i regel inte torde möta svårigheter 

att avgöra huruvida dom, beslut eller annan handling är att anse som 

svensk eller utländsk. I fråga om domstols eller annan myndighets 

avgörande beror svaret givetvis på om myndigheten är svensk eller 

utländsk. Skiljedom skall anses som utländsk. om den har meddelats på 

utländsk ort, varvid den skall anses meddelad i den stat där skilje

mannaförfarandet ägt rum (jfr 5 ~ lagen 1929: 147 om utländska skiljeavtal 

och skiljedomar). Beträffande förbindelse angående underhållsbidrag kan 

frågan vara mera tveksam. Den nordiska konventionen angående indriv-
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ning av underhållsbidrag och därtill anslutande lag synes utgå från att 

svaret på frågan beror på var förbindelsen ingicks. Enligt beredningens 

mening kan man inte gå så formellt till väga. Var en förbindelse skall anses 

ingången kan f.ö. vara tveksamt. Det torde sålunda vara nödvändigt att 

beakta vilken anknytning förbindelsen i olika hänseenden har med vårt 

land. Om giltigheten av en förbindelse bör på grund av anknytningen till 

vårt land bedömas enligt svensk lag. synes principiellt också verkstäl

lighet böra få äga rum här. Ett sådant fall torde enligt beredningen före

ligga. om svenska makar, av vilka endera eller båda· för sin utkomst 

arbetar i främmande stat, frivilligt reglerar fråga om underhåll till ena 
maken eller barn och därvid svenska for.mkrav iakttas. En förbindelse 

som fader till barn utom äktenskap skriver under utomlands men som 

godkänns av barnavårdsman för barnet här i riket bör räknas som svensk 

exekutionstitel. om svenska formkrav i övrigt har iakttagits. 

Föredragunden. Departementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. 

De uttalanden beredningen gjort angående frågan huruvida förbindelse 

angående underhållsbidrag skall anses som svensk eller utländsk kan jag i 

huvudsak ansluta mig till. Jag vill emellertid framhålla att det i fall då den 

nordiska underhållskonventionen är tillämplig knappast finns utrymme för 

en så fri bedömning som beredningen förordar. Skulle det i sådana fall 

vara oklart var förbindelsen ingicks kan dock sådana omständigheter som 

de av beredningen nämnda tjäna till ledning. 

Dom 

3 § Paragrafen motsvarar 3 kap. 5 § i beredningens förslag. Den tar upp 

huvudregeln om verkställighet av lagakraftvunnen dom samt en särskild 
bestämmelse om verkställighet i fall då talan har fullföljts endast mot viss 
del av dom. 

Giillande rätt. Dom i tvistemål får enligt gällande rätt verkställas utan 

särskilda villkor så snart den har vunnit laga kraft (37 och 38 §§ UL). 

Något särskilt anstånd är inte medgivet den förlorande parten. Med dom i 

tvistemål avses även annat avgörande av domstol i sådant mål. När dom 

eller beslut i brottmål skall verkställas enligt U L, får också verkstäl

ligheten äga rum utan särskilda villkor sedan domen eller beslutet har 

vunnit laga kraft ljfr 22 ~ Up). 

Någon bestämmelse som reglerar i vad mån dom som endast delvis har 

vunnit laga kraft får verkställas finns inte f.n. Man torde anse att om den 

som endast delvis har vunnit bifall till sin talan ensam överklagar i den del 

domen har gått honom emot, domen i övrigt får verkställas såsom laga

kraftvunnen. När förlorande part har sökt ändring endast i viss del kan 

ändringssökandets omfattning vara så oklar att verkställighet redan av den 

anledningen inte kan ske. Den övervägande meningen torde också vara att 
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domen i denna situation inte får t:ill någon del verkställas såsom lagakraft
ägande. 

La{?heredningen. I första stycket anges att dom får verkställas utan 
särskilda villkor, när den har vunnit laga kraft. Beredningen framhåller att 
det så gott som undantagslöst dröjer så länge innan lagakraftägande dom 
föreligger att någon allmän föreskrift om anstånd i svarandens intresse inte 
synes motiverad. En annan sak är, påpekar beredningen, att verkstäl
lighetens genomförande t.ex. i fråga om försäljning av utmätt egendom 
eller avhysning inte bör ske för brådstörtat. 

Beträffande frågan huruvida dom i ej överklagad del skall anses som 

lagakraftvunnen framhåller beredningen att avgörande härvidlag är om 
överrätten har möjlighet att undanröja eller ändra domen i den del som 
inte har angripits av klaganden. Detta spörsmål är inte exekutionsrättsligt 
och beredningen har inte ansett sig böra gå närmare in på den frågan i före
varande sammanhang. Beredningen har emellertid ansett det önskvärt att 
det ges en bestämmelse som upplyser om att verkställighet som regel kan 
ske utan särskilda villkor beträffande den del av domen som inte har över
klagats. Verkställighet i den inte överklagade delen bör få äga rum "när 
det kan ske", dvs. när inte de olika delarna hör så nära samman att den 
ena delen inte i verkställighetshänseende kan skiljas från den andra. För 
att en dom som har överklagats skall kunna verkställas som lagakraft
vunnen i någon del måste enligt beredningen kronofogdemyndigheten ha 
förvissat sig om hur den fullföljda talan har begränsats. I den mån tvivel 
härom råder kan domen inte verkställas annat än om reglerna för verkstäl
lighet av inte lagakraftvunnen dom medger det. Eftersom det ibland kan 
finnas skäl att undanröja hela domen med anledning av den talan som har 
fullföljts till högre rätt bör enligt beredningen den domstol där målet är 
anhängigt ha befogenhet att genom inhibitionsbeslut hindra verkställighet i 
den inte överklagade delen av domen. Förslaget innehåller föreskrift 
härom. 

Bestämmelsen i andra stycket skall enligt beredningen tillämpas även i 
fall då en kärande, vilken har vunnit delvis bifall till skadeståndsanspråk, 
fullföljer talan med yrkande om högre skadestånd eller då en svarande 
godtar utdömt skadestånd till viss del men vill befrias från skadestånd där
utöver. 

Föredraganden. I och för sig torde det inte behövas någon bestämmelse 

om att en lagakraftvunnen dom får verkställas utan särskilda villkor. Den 
av beredningen föreslagna bestämmelsen anger emellertid huvudregeln i 
fråga om verkställighet av dom. Det synes lämpligt att regleringen av 
frågan när dom fin verkställas inleds med denna huvudregel. Att verkstäl
ligheten får ske utan särskilda villkor innebär att det inte krävs säkerhet, 
anmaning till frivillig fullgörelse e.d. innan verkställighet får äga rum. De 
särskilda bestämmelser som har meddelats om t.ex. underrättelse och 
anstånd vid avhysning skall dock givetvis iakttas. 

3 kap. 3 .~ 292 
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Andra stycket överensstämmer fränsett en redaktionell justering med 
beredningens förslag. Det kan päpekas att bestämmelsen inte tar sikte pä 
den situationen att av flera förlorande talan har fullföljts av någon eller 
några men inte av alla. Domen får då verkställas såsom lagakraftvunnen 
mot förlorande part som inte ·har klagat. 

4 § Paragrafen motsvarar 3 kap. 6 § beredningens förslag. Den anger 
ramen för den verkställighet som enligt balken får ske av icke lagakraft
vunnen dom. 

Gällande rätt. Verkställighet av dom som inte har vunnit laga kraft fär 
enligt gällande rätt inte ske i andra fall än när det särskilt anges. Bestäm
melser härom meddelas främst i UL men även i andra författningar, bl.a. i 
RB. 

Lagberedningen. Även beredningens förslag utgår frän att dom som 
inte har vunnit laga kraft inte fär verkställas utan stöd av särskild före
skrift. Beredningen framhäller att om förtida verkställighet över huvud inte 
var tillåten den förlorande parten alltid skulle genom att överklaga domen 
kunna skjuta upp verkställigheten, låt vara att den vinnande kan i viss 
utsträckning tillgodoses genom kvarstad eller annan säkerhetsätgärd. 

Beträffande frågan i vad mån dom bör få verkställas utan att den har 
vunnit laga kraft erinrar beredningen om att högsta domstolen och rege
ringsrätten numera i princip har ställning av prejudikatinstanser. De 
möjligheter som föreligger att få talan mot hovrätts resp. kammarrätts dom 
prövad vid sidan av prejudikatdispens är ytterst begränsade. Detta utgör 
enligt beredningen i första hand skäl för att låta hovrätts och kammarrätts 
inte lagakraftvunna domar få verkställas i större utsträckning än f.n. En 
sådan ordning kan tänkas motverka fullföljd enbart i syfte att skjuta upp 
verkställigheten. Enligt beredningen har emellertid tillräckliga erfaren
heter ännu inte vunnits av de nya fullföljdsreglema. Beredningen har därför 
inte ansett sig böra föreslå nya regler om generell verkställighet av 
hovrätts resp. kammarrätts inte lagakraftvunna domar. Det föreslås inte 
heller i övrigt några större ändringar i vad som nu gäller om verkställighet 
av dom innan den har vunnit laga kraft. I första stycket av paragrafen 
anges att dom som inte har vunnit laga kraft får verkställas i fall och under 
villkor som anges i 7-11 §§ beredningsförslaget. 

Att dom i vissa fall skall få verkställas innan den har vunnit laga kraft 
innebär enligt beredningens förslag inte att verkställighet i dessa fall skall 

fä ske fullt ut. För vissa fall föreslås - delvis i överensstämmelse med 
gällande rätt - att utmätt egendom inte får säljas innan domen har vunnit 
laga kraft eller att medel som har influtit vid införsel eller utmätning inte 
får betalas ut innan domen vunnit laga kraft. om inte säkerhet ställs. Para
grafens andra stycke innehåller en erinran om dessa bestämmelser. 

I detta sammanhang påpekar beredningen att om i en och samma dom 
åläggs två eller flera förpliktelser som faller under olika verkställighets-

3 kap. 4 § 293 
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regler, t.ex. betalningsskyldighet och förpliktelse att utge viss lös 

egendom, olika verkställighetsbestämmelser blir tillämpliga i fråga om 

skilda delar av domen. 
Föredraganden. Paragrafen har utformats i enlighet med beredningens 

förslag. 
När det gäller att ta ställning till huruvida hovrätts dom i tvistemål bör 

vara generellt verkställbar utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft 
bör följande beaktas. Det helt övervägande antalet tvistemålsdomar som 

kan verkställas enligt balken rör betalningsskyldighet. För sådana domar 

gäller redan nu att laga kraft inte behöver avvaktas för att utmätning skall 

få företas. Som regel möter dock hinder mot försäljning av den utmätta 
egendomen innan domen har vunnit laga kraft. Denna ordning synes i och 
för sig ändamålsenlig. Såvitt gälkr rena okynnesöverklaganden skulle man 

visserligen kunna nå en viss begr:insning av antalet dispensansökningar till 
högsta domstolen, om även försäljning och utbetalning av influtna medel 
fick ske vid utmätning på grund av hovrätts icke lagakraftvunna dom. 

Sannolikt skulle emellertid syftet i viss mån motverkas genom att nämnda 

ordning skulle kräva en generell befogenhet för hf:igsta domstolen att 

förordna om inhibition och att inhibition sannolikt skulle begäras i stor 
utsträckning. Domar av hovrätt som går ut på annat än betalning och som 

kan verkställas enligt balken är så fä att man i detta sammanhang kan 

bortse från dem. Jag har därför i likhet med beredningen stannat för att 

inte föreslå någon principiell ändring i fråga om vad som nu gäller beträf
fande verkställighet av hovrätts kke lagakraftvunna dom i tvistemål. 

Jag vill tillägga att förslaget inte heller i övrigt innebär någon egentlig 
ändring av vad som nu gäller om verkställighet av icke lagakraftvunna 

domar. En nyhet är dock att införsel skall få ske under samma förutsätt
ningar som utmätning. I praktik·;:n har den ändringen dock inte sä stor 
betydelse. eftersom till följd av b1;:stämmelse eller förordnande om förtida 
verkställighet införselbara fordringar redan nu som regel har kunnat tas ut 

utan avvaktan på laga kraft. 

5 och 6 §§ I paragraferna regleras verkställighet av icke lagakraftvunna 
domar varigenom betalningsskyldighet har ålagts. De motsvarar 7 §bered

ningens förslag. 

Gällande riitt. När betalningsskyldighet har ålagts, får enligt 39 § I 

mom. UL utmätning äga rum, ävt:n om ändring söks i domen. Gäldenären 

kan dock hindra utmätning genom att hos länsstyrelse nedsätta det 

utdömda beloppet och i ärendet styrka att nedsättning har skett. I fråga om 
underrätts dom kan gäldenären även hindra utmätning genom att ställa 

pant eller borgen för vad som har ålagts honom och för "skada, som 
genom uppehållet vållas kan". Med skada torde avses ränta och exeku

tionskostnad. Visar gäldenären efter utmätning att nedsättning har skett 

och betalar han dessutom kostnaden för utmätningen och det utmätta 
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godsets vård, skall utmätningen gå åter, om det kan ske. Borgenären är 

enligt 39 § 2 rnom. UL berättigad att lyfta nedsatt belopp mot pant eller 

borgen. Anmäler borgenären hos länsstyrelsen att han inte vill lyfta, skall 

beloppet siittas in i bank mot ränta. Yrkar gäldenären att pengarna skall 

sättas in i bank. skall länsstyrelsen förelägga borgenären viss tid att 

bestämma sig. om han vill utöva sin lyftningsrätt. Om den tiden försitts, 

skall länsstyrelsen sätta in medlen i bank. Utmätt lös egendom får enligt 

40 § 2 mom. U L tas om hand av borgenären mot pant eller borgen för åter

bäring, om domen ändras. 

Beträffande verkställighet av dom i växel- eller checkmål finns särskilda 

bestämmelser i 95 § växellagen (1932: 130) och 73 § checklagen (1932: 131 ) .. 

Sådan dom fär verkställas genom utmätning och det utmätta godsets 

försäljning utan hinder av att domen inte äger laga kraft. Verkställigheten 

fär inte uppehållas av att gäldenären bjuder säkerhet för vad som har blivit 

utdömt. Gäldenären torde inte heller genom att nedsätta beloppet kunna 

hindrn verkställighet av sådan dom. 

Tredskodom varigenom betalningsskyldighet har ålagts den uteblivna 

parten får enligt 49 § I mom. UL verkställas som lagakraftvunnen dom 

utan hinder av att återvinning har sökts, om inte den domstol där talan om 

återvinning iir anhängig förordnar annat. Fast egendom som har utmätts 

pä grund av sådan dom får dock inte säljas utan ägarens samtycke innan 

domen har vunnit laga kraft. 

Enligt 49 a § UL gäller att när hovrätt i mål som har handlagts enligt 

lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden har vägrat 

part prövningstillstånd vid talan mot tingsrätts dom varigenom betalnings

skyldighet har ålagts, domen får verkställas såsom lagakraftägande utan 

hinder av talan mot hovrättens beslut, om inte högsta domstolen förordnar 

annat. 

Införsel för underhållsbidrag som har fastställts genom dom får enligt 5 § 

första stycket första meningen införsellagen äga rum först sedan domen 

har vunnit laga kraft. I allmänhet har emellertid meddelats interimistiskt 

förordnande som får verkställas genast. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår i 3 kap. 7 § föreskrifter om 

verkställighet av dom som inte har vunnit laga kraft, om domen ålägger 

betalningsskyldighet och är sådan som anges i paragrafen. Där nämns i 

första stycket dom i mål angående växel eller check, i andra stycket 

tredskodom och i tredje stycket annan dom. Paragrafen avser inte betal

ningsskyldighet i form av böter, viten o.d. Härom föreslås en särskild 

bestämmelse i 3 kap. IO §. 

Enligt förslaget kan även införsel äga rum innan domen vunnit laga 

kraft. Det är en nyhet i förhållande till gällande rätt. Dom, varigenom har 

ålagts skyldighet att utge underhållsbidrag, kan f. n. föranleda utmä.tning -

även löneutmätning - trots att domen inte har vunnit laga kraft. Enligt 

beredningen kräver konsekvensen att även införsel skall få äga rum. Några 
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betänkligheter kan knappast anföras däremot. Enligt 4 kap. 24 § andra 

stycket i förslaget skall emellen:id medel, som har influtit genom införsel, 

inte fä betalas ut innan domen har vunnit laga kraft utan att säkerhet 

ställs, om inte domen får verkställas som om den vunnit laga kraft. 

Medan 39 § UL gäller både betalningsskyldighet i pengar och betal

ningsskyldighet i varor, avser den föreslagna bestämmelsen endast 

skyldighet att betala pengar. Beredningen framhåller att betalning i varor 

numera har kommit ur bruk. Om det någon gång skulle förekomma att 

verkställighet begärs i fråga om skyldighet att prestera i varor. blir 16 kap. 

ti.'.lämpligt (se bl.a. 16 kap. 4 § andra stycket). 

Dom varigenom betalningsskyldighet har ~lagts i mål angående växel 

eller check får enligt beredningens förslag verkställas genast. Motsvarande 

bestämmelser i växel- och checklagarna bör upphävas. Utmätning för 
domen får ske utan särskilda vi.llkor och kan liksom enligt gällande rätt 

inte hindras genom att gäldt~nären ställer säkerhet eller nedsätter 

beloppet. Enligt beredningen kan det i någon mån vara tveksamt om det är 

motiverat att behålla särskilda verkställighetsregler för växel- och 

checkmål. Växlar används ofta som fordringsbevis vid avbetalningsköp 

m.m .. då någon undantagsbestämmelse för verkställigheten inte är så väl

grundad. Beredningen har dock inte ansett sig ha anledning att rubba på 

den traditionella undantagsställning som man även internationellt ansett 

att växel- och checkmålen bör ha, låt vara att verkställigheten av dom i mål 

angående växel eller check inte omfattas av konventionerna på området. 

Egendom som har utmätts på grund av växel- eller checkdom får enligt 

förslaget i princip säljas fastän domen inte har vunnit laga kraft. Lös 
egendom som har betydande värde eller fast egendom får dock enligt 9 
kap. 3 § i förslaget inte utan gäldenärens samtycke säljas förrän domen har 

vunnit Jaga kraft. Enligt 14 kap. 16 § I får vidare influtna medel som regel 

inte annat än mot säkerhet betalas ut innan domen har vunnit laga kraft, 

om inte gäldenären samtycker. 

Beträffande tredskodom föreslår beredningen i andra stycket av 7 § en 
bestämmelse att domen får verkställas genast i fräga om betalningsskyldig

het som har ålagts den uteblivna parten, om inte annat förordnas med 

anledning av talan om återvinning. Utmätning resp. införsel får i sådant 

fall äga rum utan särskilda villkor. Lös egendom som har betydande värde 

eller fast egendom får dock inte heller i detta fall säljas utan gäldenärens 

samtycke innan exekutionstiteln har vunnit laga kraft. Medel som inflyter 

efter utmätning får enligt 14 kap. !6 §betalas ut utan att säkerhet ställs. 
Beredningen påpekar att ett käromål undantagsvis kan bifallas genom 

tredskodom vilken meddelas i kärandens utevaro. Rättsmedlet för den till

städeskomna svarandeparten är i så fall vad och inte återvinning. Sådan 

tredskodom omfattas inte av andra stycket utan faller under tredje stycket 

i 7 §. Inte heller medger bestämmelsen verkställighet av icke lagakraft

vunnen tredskodom som avser annan förpliktelse än betalningsskyldighet. 
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Sådan dom kan dock i viss utsträckning verkställas enligt de följande para
graferna i kapitlet innan den vunnit laga kraft. 

Även om gäldenären söker återvinning med anledning av tredskodom 
varigenom betalningsskyldighet har ålagts, får enligt beredningens förslag 
tredskodomen verkställas, såvida inte domstolen förordnar om inhibition. 
Sedan dom i återvinningsmålet har vunnit laga kraft har tredskodomen 
spelat ut sin roll och kan inte längre verkställas. En annan fråga är om 
tredskodomen får ligga till grund för verkställighet efter det att dom i åter
vinningsmålet har meddelats men innan den har vunnit laga kraft. 
Verkställighet kan då ske på grund av den senare domen enligt tredje 
stycket i 7 §. Enligt beredningens mening talar övervägande skäl för att 
tredskodomen skall anses ha spelat ut sin roll när dom har meddelats i 
återvinningsmålet och att verkställighet av tredskodomen sålunda inte kan 
äga rum därefter (jfr JO:s ämbetsberättelse 1969 s. 33 och Svensk Jurist. 
tidning 1966 ref. s. 44). De fördelar i verkställighetshänseende som borge
nären har vunnit genom tredskodomen bör enligt beredningen inte gälla 
sedan rätten har meddelat dom efter en materiell prövning i målet. 
Ve*ställighetsåtgärd som redan har hunnit vidtas på grund av tredsko
domen bör dock bestå. 

Beredningen framhåller att det sagda gäller det fallet att domen i åter

vinningsmålet i sak innebär ett fastställande av tredskodomen. Om 
tredskodomen upphävs genom domen i återvinningsmålet, följer redan av 
bestämmelsen i 3 kap. 26 § om upphävande av exekutionstitel att den inte 
längre kan föranleda verkställighet. 

Beredningen tillägger att det anförda är tillämpligt även i fråga om lag

sökningsutslag, mot vilket återvinning har sökts. 
Enligt tredje stycket i 3 kap. 7 § beredningsförslaget får även annan dom 

på betalningsskyldighet än :mm har nämnts i första och andra styckena 
verkställas genast. Enligt beredningsförslaget skall gäldenären, så länge 
domen inte har vunnit laga kraft, kunna hindra utmätning genom att 
säkerställa betalningsskyldigheten. Motsvarande gäller enligt förslaget i 
fråga om införsel. Beredningen har sålunda ansett att borgenärens intresse 
i hithörande fall är tillräckligt tillgodosett genom att borgenären blir säker
ställd på ena eller andra sättet. 

Att endast nedsättning f.n. utgör hinder mot utmätning för hovrätts inte 
lagakraftvunna dom hänger samman med att det tidigare som villkor för 

rätt att fullfölja talan mot hovrätts dom var föreskrivet att den förlorande 
parten fullgjorde vad som hade ålagts honom. Eftersom detta skäl numera 
saknar aktualitet kan ifrågasättas om inte samma regler borde gälla för av
värjande av verkställighet av underrättsdom och av hovrättsdom. 
Eftersom det är mindre sannolikt att hovrättsdom ändras finns det enligt 
beredningen likväl skäl att ställa strängare krav på den prestation 
varigenom verkställigheten av sådan dom kan avvärjas. För borgenären är 
det förmånligare att nedsättning sker än att säkerhet ställs, bl.a. därför att 
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han i förra fallet kan fä betalning snabbare sedan domen har vunnit Jaga 

kraft. Beredningen har därför stannat för att liksom nu skilja mellan 

underrättsdom och hovrättsdom. 

Enligt beredningsförslaget skall med nedsättning jämställas att gälde

nären ställer banktillgodohavande jämte ränta som pant. En sådan pant får 

anses lika betryggande som nedsättning. Banktillgodohavandet kan också 

tas i anspråk utan större omgång, om det behövs. 

Beredningen erinrar om att nedsättning f.n. skall ske hos länsstyrelse, 

varefter gäldenären för att kunna undgå utmätning har att hos krono

fogdemyndigheten styrka att .sådan nedsättning har skett. Förfarandet 
anses omständligt och nedsättning förekommer sällan i praktiken. Enligt 

beredningens mening kan nedsättning lämpligen ske hos kronofogdemyn

dighet, dvs. i första hand den kronofogdemyndighet som handlägger 

verkställighetsärendet. Det bör (:mellertid enligt beredningen vara möjligt 

att göra nedsättning redan innan exekutivt ärende har blivit anhängigt. I 
sådant fall bör nedsättningen lämpligen ske hos den kronofogdemyndighet 

där gäldenären har sitt hemvist och en eventuell verkställighetsansökan 

alltså kan antas inkomma, se 4 kap. 8 § och 5 kap. 9 § i förslaget. Skulle 

sådan ansökan sedan göras hos annan kronofogdemyndighet. får gälde

nären upplysa om nedsättningen. De föreskrifter som kan behövas i dessa 

hänseenden kan meddelas i administrativ ordning. 

När medel betalas in till den kronofogdemyndighet som handlägger 

verkställighetsärendet måste enhgt beredningen denna noga skilja mellan 

nedsättning som hindrar verkställighet samt villkorsiös betalning. Medel 

som betalas villkorslöst i utmätningsärende skall anses omedelbart utmätta 
(jfr 5 kap. 29 § ). Gäldenär som endast åsyftar nedsättning bör ange detta. I 

annat fall får betalning antas varn åsyftad. 
Beredningen framhåller vidare att för att nedsättning skall hindra 

verkställighet det nedsatta beloppet mäste svara mot det aktuella utdömda 

fordringsbeloppet, dvs. kapitalbelopp jämte utdömd ränta fram till nedsätt

ningsdagen. Enligt förslaget skall nedsatta medel göras räntebärande. 

Kapitalbeloppet behöver därför inte täcka ränta för tiden efter nedsätt

ningsdagen. Nedsatt belopp skall vidare täcka förrättningskostnader i 

ärendet som redan har uppkommit eller kan väntas uppkomma. Enligt 

förslaget skall liksom f.n. inte 1tas ut någon ersättning för kostnader i 

införselärende. Nedsättning måste ske utan förbehåll och filr anses 

innebära en villkorlig betalning. Befriar överrätt gäldenären från betal

ningsskyldighet, skall denne give:tvis återfil medlen. Om domen däremot 

vinner laga kraft eller efter överk.lagande fastställs genom dom som vinner 

laga kraft, tillkommer medlen borgenären. Medlen behöver då inte, i 

motsats till vad som antas för gällande rätts del, utmätas för att borge

nären skall fä lyfta dem. De skall 1inte heller enligt 5 kap. 29 § beredningens 

förslag betraktas som utmätta i ärendet. 

Beredningen har inte ansett det påkallat att föreslå någon motsvarighet 
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till nu gällande bestämmelse om att borgenären får mot säkerhet lyfta 

nedsatta medel. Förslaget saknar också motsvarighet till den omständliga 
ordning som f.n. gäller i fråga om att göra nedsatta medel räntebärande. 

Sådana medel bör alltid sättas in i bank mot ränta. Närmare föreskrifter 
härom bör meddelas i administrativ ordning. 

Enligt beredningen är vad som har sagts om nedsättning i stort sett även 

tillämpligt på pantsättning av banktillgodohavande. Pantsättningen skall 
ske hos kronofogdemyndigheten och banktillgodohavandet skall motsvara 
fordringsbeloppet på dagen för pantsättningen inkl. då upplupen ränta och 

förrättningskostnader i ärendet. Även den ränta som löper på bank
tillgodohavandet skall omfattas av panträtten. Om banktillgodohavandet 

behöver tas i anspråk när sedermera lagakraftvunnen dom föreligger, skall 
det utmätas. Eftersom utmätt fordran i första hand skall drivas in hos 
sekundogäldenären i stället för att säljas (jfr 10 kap. 10-13 §§) och 
sekundogäldenären (banken) kan förutsättas betala frivilligt. torde man 
enligt beredningen inte behöva räkna med annan kostnad än för själva 
utmätningen. 

Beträffande underrätts dom skall enligt beredningsförslaget även annan 

säkerhet hindra verkställighet. I fråga om behörig kronofogdemyndighet 

för mottagande av säkerhet torde samma regler böra gälla som beträffande 
nedsättning. Säkerheten skall bestå av pant eller borgen. Säkerheten skall 
ställas för fordringen jämte ränta, dvs. för vad som har utdömts, samt för 

förrättningskostnader. I detta fall måste man räkna med att utmätning och 
försäljning kan behöva ske av ställd pant eller annan egendom eller att 
borgen behöver utsökas. Säkerheten skall därför omfatta inte bara 
kostnad i samband med ansökan om utmätning utan även annan förrätt
ningskostnad som kan väntas uppkomma för den händelse säkerheten 
behöver tas i anspråk av borgenären. Består säkerheten i borgen. skall 
även den förrättningskostnad som kan uppkomma vid utmätning hos 
borgensmannen tas i beräkning. Om domen vinner laga kraft eller efter 
överklagande fastställs av överrätten och borgenären behöver ta säker
heten i anspråk, får han alltså enligt beredningsförslaget begära utmätning i 
panten eller, om säkerheten består av borgen, vid behov skaffa sig exeku
tionstitel mot borgensmannen och begära utmätning hos denne. 

I fråga om betalningsdom som avses i tredje stycket i 3 kap. 7 § föreslår 
beredningen att vidtagen verkställighetsåtgärd skall såvitt möjligt återgå, 

om gäldenären i efterhand fullgör vad som anges i samma stycke. En 
bestämmelse härom har tagits upp som fjärde stycke i paragrafen. 

Hinder mot att verkställighetsåtgärd går åter föreligger enligt bered
ningen t.ex. om den utmätta egendomen blivit såld, vilket undantagsvis 
kan ske trots att domen inte har vunnit laga kraft. I sådant fall skall inte 

försäljningen rubbas därför att nedsättning sker eller säkerhet ställs. Inte 
heller bör, när utbetalning har ägt rum, medlen kunna återkrävas. 

Enligt 5 kap. 15 § beredningens förslag skall när förfallen fordran har 
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fastställts att utgå med särskild förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat 
luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom 
egendomen anses utmätt. Denna utmätningsverkan inträder genast utan 
hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Beredningen har övervägt 

om gäldenären bör kunna häva den utmätningsverkan som sålunda har 
inträtt innan domen vunnit laga kraft. Beredningen framhåller emellertid 
att en ordning som i nu berörda fall medger utmätningsverkans hävande 
genom säkerhets ställande elle1r nedsättning blir relativt svårförståelig. 

Härtill kommer att reglerna om förhindrande av verkställighet i tredje 
stycket i 7 § inte omfattar tredskodomar och enligt 15 § inte heller lagsök
ningsutslag. Fastställelse till betalning ur viss egendom sker i allmänhet 
lagsökningsvägen och någon ändring i fråga om lagsökningsutslags verk
ställbarhet synes inte lämpligen böra komma i fråga. Över huvud kan det 
praktiska behovet av att genom nedsättning eller ställande av säkerhet 
kunna häva utmätningsverkan i fråga om hithörande egendom enligt bered
ningen antas vara mycket ringa. De bestämmelser i förslaget som medger 
gäldenären att hindra eller häva utmätning på grund av dom som inte har 

vunnit laga kraft har därför begränsats till fall då utmätning beslutas av 
exekutiv myndighet. 

Beredningens förslag innehåller inte någon motsvarighet till den 

möjlighet som borgenären f.n. har att mot säkerhet för återbäring ta hand 
om lös egendom som har utmätts på grund av icke lagakraftvunnen dom. 
Regeln härom fyller enligt beredningen numera knappast någon funktion 
och torde praktiskt taget inte tillämpas. Om pengar utmäts enligt tredje 
stycket i 3 kap. 7 § eller utmätt egendom undantagsvis säljs innan domen 
har vunnit laga kraft, får borgenären enligt förslaget lyfta medlen mot 
säkerhet (14 kap. 16 § 1). Motsvarande gäller beträffande medel som 
influtit genom införsel (4 kap. 24 § andra stycket). 

Remissyttrandena. RSV anser att det bör ställas samma krav på den 
säkerhet som krävs för att undvika verkställighet av underrätts resp. 
hovrätts icke lagakraftvunna dom. Den enda säkerhet som enligt verkets 
mening bör ifrågakomma är i båda fallen nedsättning hos kronofogdemyn
digheten eller pantsättning av banktillgodohavande. 

Föredraganden. Beredningens förslag angående verkställighet av icke 

lagakraftvunna domar som ålägger betalningsskyldighet ansluter nära till 
vad som nu gäller. frånsett att förslaget även omfattar införsel. Förslaget 
har i stort sett lämnats utan erinran av remissinstanserna och även jag 
anser att det i huvudsak bör godtas. Som beredningen har framhållit bör 
med domar som ålägger betalningsskyldighet i detta sammanhang avses 
endast domar som innefattar skyldighet att betala pengar. 

Efter det att beredningen avgav sitt betänkande har i UL som 49 a § 

införts en bestämmelse angående verkställighet i visst fall av dom som har 
meddelats efter handläggning enligt lagen om rättegången i tvistemål om 
mindre värden. En motsvarande bestämmelse bör tas upp också i balken. 
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Det synes bl.a. med hänsyn härtill lämpligast att bestämmelsermr 
angående betalningsdomar delas upp på två paragrafer. Dessa har i 
departementsförslaget fått beteckningarna 5 och 6 §§. I 5 § har tagits upp 
huvudregeln att betalningsdom får verkställas genast samt bestämmelser 
om hur gäldenären kan undgå omedelbar verkställighet m.m. I 6 §upptas 
regler för mer speciella fall. 

Beträffande huvudregeln om verkställighet av betalningsdom (5 § första 
stycket) har RSV föreslagit att den skillnad som ben:dningsförslaget gör i 
fråga om gäldenärens möjlighet att avvärja verkställighet av underrätts 
resp. hovrätts dom inte skall behållas utan att de strängare kraven i fråga 

om hovrätts dom får gälla över lag. Enligt min mening är det emellertid 
inte lämpligt att för avvärjande av verkställighet på grund av underrätts 
dom kräva säkerhet av ett slag som bl.a. vanliga löntagare sällan kan 
prestera. När det gäller hovrätts eller kammarrätts dom ligger saken 
annorlunda till. Här är det, som beredningen också framhåller, motiverat 
med strängare krav på säkerheten med hänsyn till att hovrätt resp. 
kammarrätt numera normalt bör betraktas som slutinstans. Departe
mentsförslaget följer därför beredningens förslag. Belopp som nedsätts 
eller banktillgodohavande som ställs som säkerhet skall täcka fordringens 
kapitalbelopp och utdömd ränta till dagen för nedsättningen resp. säker
hetens ställande samt förrättningskostnader. Pantförskrivning av bank
tillgodohavande skall avse även den ränta som löper på tillgodohavandet. 
Annan säkerhet skall täcka även ränta på sökandens fordran för tid till 
dess sökanden kan beräknas få betalt. 

Departementsförslaget innebär liksom beredningens förslag att 
gäldenärs nedsättning av pengar skall ske hos kronofogdemyndighet i 
stället för hos länsstyrelse. Närmare föreskrifter om hos vilken krono
fogdemyndighet nedsättning får ske och om insättning på bank av nedsatta 
medel kan meddelas av regeringen. I samma ordning torde också få 
regleras frågan om nedsättning innan begäran om verkställighet har gjorts. 

I enlighet med beredningens förslag försvinner den möjlighet borge
nären nu har att mot säkerhet lyfta nedsatt belopp. Att hinder kan möta 
mot försäljning av utmätt egendom eller utbetalning av influtna medel utan 
att säkerhet ställs följer av 8 kap. 4 § och 13 kap. 14 § I. Beträffande 
införsel har en motsvarande bestämmelse om utbetalning tagits upp i 15 
kap. 22 §. 

Enligt 4 kap. 28 § skall medel som gäldenären betalar in till krono

fogdemyndigheten i anhängigt mål anses omedelbart utmätta i målet, om 
betalningen inte har skett med villkor som strider häremot. Som bered
ningen framhåller måste kronofogdemyndigheten noga skilja mellan ned
sättning som hindrar verkställighet samt villkorslös betalning. Gäldenär 
som åsyftar nedsättning bör ange detta. I annat fall får betalning antas vara 

åsyftad. Kronofogdemyndigheten bör dock om tvekan föreligger genom 
kontakt med gäldenären ta reda på huruvida nedsättning eller betalning 

åsyftas. 
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Bestämmelsen i 5 § andra stycket motsvarar 3 kap. 7 § fjärde stycket 

beredningens förslag. 
I 6 § anges under särskilda punkter de fall dä betalningsdom utan hinder 

av bestämmelserna i 5 § fär verkställas genast. I dessa fall kan verkstäl
ligheten inte avvärjas genom n1!dsättning eller ställande av säkerhet. 
Däremot kan hinder möta mot försäljning av utmätt egendom enligt 8 kap. 

4 § andra stycket eller mot utbetalning utan säkerhet av influtna medel 
enligt 13 kap. 14 § l eller 15 kap. 22 §. 

Även om det kan synas tveksamt om nuvarande särbestämmelser 
angående växel- och checkdomar bör behållas, anser jag i likhet med 
beredningen inte att det finns tillrlicklig anledning att ändra på vad som nu 
gäller härvidlag. En bestämmelse om växel- och checkdomar har därför 
tagits upp i punkt I av 6 §. Jag ämnar i samband med följdlagstiftningen 
till UB föreslå att motsvarande bestämmelser i växel- och checklagama 
upphävs. I punkt 2 behandlas tredskodom och i punkt 3 tingsrätts dom i 

mål som har handlagts enligt lagen om rättegången i tvistemål om mindre 
värden. I förhållande till gällande rätt innebär regleringen enligt balken 
bl.a. den ändringen att i samtliga fall fast egendom eller lös egendom som 
har betydande värde inte fär utan gäldenärens samtycke säljas innan 
domen har vunnit laga kraft. F.n. gäller förbud mot försäljning endast vid 
verkställighet av tredskodom och rör då bara fast egendom. 

Som jag har nämnt i anslutning till I § får bestämmelserna i 5 och 6 §§ 

inte någon tillämpning i allmänna mål. Där gäller i stället 23 § andra 
stycket. Förtida verkställighet i sådana mål får inte ske i fråga om böter, 
vite e.d. I övrigt fär förtida verkställighet äga rum när det är särskilt 
medgivet i annan författning. Detta är bl.a. fallet vid indrivning av skatt 
som avses i I § uppbördslagen (se 87 § samma lag). Enligt 23 § tredje 
stycket sker verkställighet i allmänt mål enligt vad som gäller om laga
kraftägande dom, vare sig exekutinnstiteln har vunnit laga kraft eller inte. 
Detta innebär att utmätning och införsel får äga rum utan särskilda villkor 
samt att försäljning av utmätt egendom och redovisning av influtna medel 
också får ske innan exekutionstiteln har vunnit laga kraft. 

7 § Paragrafen motsvar~r 3 kap. 8 § beredningens förslag. Den reglerar 
verkställigheter. :w icke i.tgakraftvunnen dom på utgivande av viss lös 

egendoni~ 

Gällande rätz. Dom v:,rigenom någon har förpliktats att utge viss lös 
eger.:dom ti!l annan (s.k. r,1tgivningsdom) får enligt 41 § UL verkställas även 
om den inte äger Jagu kraft. För verkställighet i sådant fall krävs att sökan
dei1 s~l'!ll.-!r pam eller borgen för återbäring av godset. Kan han inte ställa 
säkerii;;:~, ·.;kdl kva!·:.;tad läggas på godset, om han yrkar det. Förpliktelse 

att fullgöra leveransavtal omfattas inte av bestämmelsen. 
Lagberedningen. Beredningens förslag överensstämmer i sak med den 

nu gällande bestämmelsen, frånsett att motsvarighet saknas till vad som 
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däri föreskrivs om kvarstad. Syftet med bestämmelsen är att den, vars 
anspråk på bättre rätt till viss lös egendom har godkänts av domstol, skall 
skyddas mot att egendomen undanskaffas, skadas eller förstörs innan 
lagakraftägande dom föreligger. Förslaget medger liksom gällande lag full 
verkställighet. Egendomen skall alltså inte endast fråntas svaranden utan 
också överlämnas till sökanden. Genom kravet på säkerhet för verkställig
het innan domen har vunnit laga kraft tryggas motpartens eventuella rätt 
till egendomen. Säkerheten skall täcka värdet av själva egendomen och av 
eventuell avkastning som faller av egendomen men däremot inte skade
stånd som sökanden kan bli skyldig att utge enligt 3 kap. 26 § berednings
förslaget. 

Beredningen påpekar att paragrafen gäller även när den som har köpt 

gods på avbetalning har ålagts att utge egendomen till säljaren. Under 
förutsättningar som anges i lagen om avbetalningsköp kan emellertid 

säljaren, i stället för att väcka talan vid domstol, söka handräckning hos 
kronofogdemyndigheten för återtagande av godset. 1 sådant fall krävs inte 
att säkerhet ställs för återbäring av egendomen. 

Föredraganden. Depanementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. Frågan om beskaffenheten av den säkerhet som skall 
ställas regleras i 2 kap. 25 §. 

Bestämmelsen är enligt 9 § inte tillämplig när någon har ålagts att utge 
viss lös egendom såsom särskild rätts verkan av brott, t.ex. förverkande av 
egendom. För verkställighet i sådant fall krävs därför laga kraft, om inte 
annat följer av 10 §. 

8 § Paragrafen, som motsvarar 3 kap. 9 § beredningens förslag, inne

håller en bestämmelse om verkställighet för det fall att högre rätt har för
klarat talan mot dom förfallen. 

Gällande rätt. Enligt RB gäller att om vadekärande i tvistemål uteblir 
från rlittcgångstillfälle för huvudförhandling i hovrätt, hans vadetalan är 
förfallen (50 kap. 19 § första stycket RBJ. Han har dock rätt att hos hov
rätten göra ansökan om målets återupptagande. Det skall i så fall ske inom 
två veckor från den dag då hovrättens beslut meddelades (50 kap. 20 §). 

Uteblir vadekäranden ånyo, är hans rätt till målets återupptagande för
fallen. Det innebär att underrättens dom skall stå fast. Bestämmelserna har 
motsvarande tillämpning beträffande revisionstalan (55 kap. 15 § första 
stycket). Har högre rätt i enlighet med de berörda bestämmelserna för
klarat att talan mot dom varigenom betalningsskyldighet ålagts är för
fallen, får domen enligt 49 § 2 mom. UL verkställas som lagakraftvunnen 
utan hinder av att parten har gjort ansökan om målets åtempptagande, om 
inte annat förordnas. Bestämmelsen är inte tillämplig när vade- eller revi
sionstalan i brottmål förfaller enligt 51 kap. 19 och 20 §§ och 55 kap. 15 § 

RB. 
Lagberedningen. I beredningsförslaget är bestämmelsen inte inskränkt 
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till dom varigenom betalningsskyldighet har ålagts utan tillämplig oavsett 
vad förpliktelsen går ut på. Tillräcklig anledning att som gällande lag 
inskränka bestämmelsen till betai.ningsskyldighet har enligt beredningen 
inte synts föreligga. Görs ansökan om målets återupptagande, kan hov
rätten resp. högsta domstolen förordna om inhibition. Beredningen erinrar 

om att mot sådant beslut av hovrätten fflr särskild talan inte föras. Av 3 
kap. 10 § beredningsförslaget följer att bestämmelsen inte är tillämplig i 
fråga om dom som avser böter, vi1en eller särskild rättsverkan av brott. 

Föredraganden. Departementsförslaget överensstämmer med bered
ningens förslag. Tillämpningsområdet har sålunda vidgats i förhållande till 

vad som nu gäller. Paragrafen omfattar även det fallet att överklagande har 
förfallit i brottmål i fråga om enskilt anspråk. Att bestämmelsen inte gäller 
dom på böter, viten eller särskild rättsverkan av brott följer av 9 §och 23 § 
första stycket, se vidare under 9 § 

När ansökan om målets återupptagande har gjorts men inhibition inte 
beslut~s möter likväl på grund av 8 kap. 4 § andra stycket hinder mot 

försäljning utan gäldenärens sami:ycke av utmätt lös egendom som har 
betydande värde eller av fast egendom. 

9 § Paragrafen reglerar verkställighet av dom avseende sådan särskild 

rättsverkan av brott som innefattar skyldighet att utge viss egendom. Den 

motsvarar delvis 3 kap. 10 §beredningens förslag. 
Giillande riitt. Andra meningen i 22 § I mom. Up innehåller en bestäm

melse angående verkställighet av dom på sakförverkande. Med anknytning 
till första meningen, som behandlar verkställighet av dom på böter. vite 
eller sådan med brott förenad påföljd som innefattar betalningsskyldighet, 
sägs i bestämmelsen att om ådömd påföljd eljest är sådan att domen kan 
verkställas genom utsökning och särskild föreskrift inte är meddelad 
angående verkställigheten, UL:s regler om verkställighet i tvistemål har 
motsvarande tillämpning. Underrätts dom får dock inte verkställas förrän 
den har vunnit laga kraft. 

Föredraganden. Beredningens förslag innehåller i 3 kap. 10 §en bestäm

melse angående verkställighet av dom varigenom har dömts till böter, vite, 
förverkande av egendom eller annan särskild rättsverkan av brott. 
Förslaget innebär i sak att sådan dom inte får verkställas förrän den har 
vunnit laga kraft. såvida inte annat följer av särskild bestämmelse. 

bepartementsförslaget innehålkr i 23 § vissa särskilda föreskrifter 
beträffande verkställighet i allmänna mål. Av första stycket i paragrafen 
följer att bestämmelserna i 4-11 §§ om verkställighet av icke lagakraft
vunna domar inte gäller vid verkställighet av dom på böter, vite eller sådan 
särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet (värde
förverkande e.d.). Andra stycket första meningen innehåller en särskild 
bestämmelse om verkställighet av sådana exekutionstitlar. Med hänsyn 
härtill behöver i förevarande paragraf regleras endast verkställighet av 
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dom varigenom har ådömts sådan särskild rättsverkan av brott som inne
fattar skyldighet att utge viss egendom (sakförverkande e.d.). Paragrafen 
klargör att bestämmelserna i 7 och 8 §§ om förtida verkställighet i vissa fall 
inte gäller i fråga om dom som nu avses. Härav följer att verkställighet i 
princip inte får äga rum förrän domen har vunnit laga kraft. Förtida 
verkställighet kan emellertid äga rum på grund av särskild föreskrift i lag. 
Detta följer av 10 §. 

Förverkad egendom torde i allmänhet redan ha tagits i beslag. För 

kronofogdemyndighetens del blir det då som regel inte aktuellt med någon 
åtgärd för verkställighet. Myndighet som omhänderhar egendomen skall 
förfara med den enligt vad som sägs i lagen (1974: 1066) om förfarande med 
förverkad egendom och hittegods m.m. Egendomen skall som regel säljas 
av förenade fabriksverken. Skulle emellertid egendomen inte vara beslag
tagen eller vid beslag ha kvarlämnats i innehavarens besittning har krono
fogdemyndigheten att ta ut egendomen och lämna den till den myndighet 

som svarar för ärendet. 

10 § Paragrafen motsvarar 3 kap. 11 § beredningens förslag och tar upp 

bestämmelser om verkställighet av dom som enligt annan lag än UB eller 
pä grund av särskilt förordnande får verkställas innan den har vunnit laga 
kraft. 

Gällande rätt. Bestämmelser att dom får verkställas innan den har 
vunnit laga kraft finns även i andra författningar än UL. Enligt nägra be
stämmelser får dom eller beslut av viss beskaffenhet verkställas utan sär
skilt förordnande, även om avgörandet inte vunnit laga kraft. Exempel 
härpå utgör reglerna i 17 kap. 14 §andra stycket första och andra mening
arna samt 30 kap. 12 §första och andra meningarna RB. enligt vilka vissa 
beslut i tvistemål eller brottmäl skall gä i verkställighet genast. Andra fall 
är fastighetsdomstols dom beträffande vissa frågor enligt 40 § andra 
stycket lagen (1939:608) om enskilda vägar och interimistiskt förordnande 
om underhällsbidrag enligt 15 kap. 11 §sista stycket GB och 7 kap. 12 § 
tredje stycket FB. 

I andra bestämmelser har i stället domstolen tillagts befogenhet att i 
dom eller beslut förordna om förtida verkställighet. Exempel pä sädana 
föreskrifter finns i RB. I 17 kap. 14 §första stycket RB föreskrivs en allmän 

befogenhet för domstol att i dom i tvistemål förordna att domen får verk
ställas utan hinder av att den inte äger laga kraft. Enligt 17 kap. 14 §andra 
stycket sista meningen och 30 kap. 12 § första stycket sisia meningen RB 
kan rätten i beslut, varigenom föreläggande meddelats part eller annan att 
förete skriftligt bevis eller att tillhandahålla föremäl för syn eller besikt
ning, förordna att beslutet får verkställas utan hinder av att det inte äger 
laga kraft. I en del fall då verkställighet får ske innan domen eller beslutet 

vunnit laga kraft föreskrivs ocksä i vad män särskilda villkor skall gälla för 
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verkställigheten (t.ex. 95 § växellagen, 73 § checklagen och 40 * fjärde 

stycket lagen om enskilda vägar). 
När dom med stöd av lag eller domstols förordnande skall verkställas 

innan den har vunnit laga kraft, sker verkställigheten enligt 42 ~ U L. Där 

föreskrivs att dom, som enligt lag skall verkställas genast, går i fullbordan 

såsom lagakraftägande, om inte annat är stadgat (I mom.). Detta innebär 

att sådan dom verkställs utan särskilda villkor, om inte annat är före

skrivet. När domstol har förordnat att dom fär verkställas utan hinder av 

att den inte äger laga kraft, går domen i verkställighet på samma sätt som 

lagakraftägande dom, om sökanden ställer pant eller borgen för skade

stånd om domen ändras (2 mom. ). Avser förordnandet verkställighet av 

hovrätts dom eller av beslut varigenom föreläggande har meddelats någon 
att förete skriftligt bevis eller att ::illhandahälla föremål för syn eller besikt

ning. krävs dock inte säkerhet, om inte annat har förordnats i domen eller 

beslutet. Vad som föreskrivs om dom gäller även annat domstols av

görande i tvistemål (jfr 37 § I mom. UL). 

Lagheredningen. Beredningen framhåller att bestämmelser om verk

ställighet i särskilda fall innan dom eller beslut har vunnit laga kraft även 

framdeles regelmässigt torde höra meddelas i resp. författningar där det är 

aktuellt. I balken bör regleras hur verkställigheten skall ske. i den mån sär

skilda villkor inte föreskrivs i de aktuella författningarna. 

I första stycket av 3 kap. 11 :i beredningens förslag har tagits upp en 

bestämmelse att när i lag är föreskrivet att dom får verkställas utan hinder 

av att den inte äger laga kraft ve:rkställigheten sker enligt vad som gäller 

om dom som har vunnit laga kraft, om inte annat följer av nämnda lag. 

Enligt beredningen förutsätter bestämmelsen att lagstadgandet i fräga an

vänder de ordalag som har nämnts nu. Den blir sålunda inte utan vidare 

tillämplig om lagen t.ex. endast föreskriver att domen får verkställas 
"genast". Hädanefter bör sålunda nämnda formel användas. när det 

önskas att dom eller beslut skall verkställas som om avgörandet har vunnit 
laga kraft. Med tanke på. äldre lagar som använder annat uttryck bör dock 

meddelas en övergångsbestämmelse. 

I paragrafens andra stycke behandlar beredningen det fallet att domstol 

har meddelat särskilt förordnande om att dom får verkställas utan hinder 

av att den inte äger laga kraft. Enligt beredningens mening är den reglering 
som f.n. gäller enligt 17 kap. 14 § RB och 42 § 2 mom. UL onödigt restrik

tiv. Eftersom omedelbar verkställighet på grund av underrätts förordnande 

enligt 17 kap. 14 * första stycket RB aldrig får ske utan att säkerhet ställs 

enligt 42 § 2 mom. UL kan förordnandet i praktiken bli värdelöst. Regle

ringen synes. jämförd med 15 kap. 11 § GB och 20 kap. 12 §(numera 7 kap. 

12 §tredje stycket) FB, också mindre konsekvent. I sist nämnda båda fall. 

som rör interimistiskt beslut, krävs inte att det ställs säkerhet för att verk

ställighet skall få ske. Om rätten däremot enligt 17 kap. 14 ~första stycket 

RB förordnar om omedelbar verkställighet av dom i målet skall säkerhet 
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ställas för att förordnande skall fä tillämpas, trots att domen ju borde vara 
ett säkrare underlag för verkställighet än det interimistiska beslutet. Bered
ningen föreslår därför beträffande sist nämnda fall att verkställighet skall 
fä ske som om domen har vunnit laga kraft, såvida inte rätten särskilt före
skriver att säkerhet skall ställas för skadestånd om domen ändras. Saknas 
tillräcklig anledning att föreskriva ställande av säkerhet - t.ex. när under
håll döms ut - bör verkställigheten få ske utan något särskilt villkor. I mot
satt fall bör rätten föreskriva att säkerhet skall ställas. 

Beredningen framhåller att det bör föreligga särskilda skäl för att förord
nande enligt 17 kap. 14 § första stycket RB skall meddelas och att de ordi

nära verkställighetsreglema bör vara tillfyllest för vanliga fall dä det inte är 
fråga om försörjningsbehov. I övrigt bör föreskrift om omedelbar verk
ställighet utan att krav pä säkerhet uppställs inte meddelas när det före

ligger risk för rättsförlust om domen ändras. Bestämmelse om ställande av 
säkerhet bör enligt beredningen tas upp i 17 kap. 14 § första stycket RB 
eftersom det skall ankomma på rätten att ge föreskrift därom. Den för
ordade regleringen synes kunna göras enhetlig för underrätt och hovrätt. 

Om första stycket i 17 kap. 14 § RB ändras pä föreslaget sätt bör enligt 
beredningen sista meningen i andra stycket av paragrafen ändras på mot
svarande sätt. Härigenom vinns en likformig samt för underrätt och hov
rätt gemensam reglering av verkställighetsfrägan vare sig förordnande har 
meddelats enligt första eller andra stycket i 17 kap. 14 § RB. Första stycket 
sista meningen i 30 kap. 12 § RB bör enligt beredningen ändras på mot
svarande sätt. 

Med utgångspunkt från att 17 kap. 14 § och 30 kap. 12 § RB ändras i 

enlighet med det sagda föreslår beredningen en bestämmelse i andra 
stycket av den nu aktuella paragrafen att dom, som enligt särskilt förord
nande fär verkställas utan hinder av att den inte äger laga kraft, verkställs 
enligt vad som gäller om dom som har vunnit laga kraft, om inte rätten har 
föreskrivit särskilt villkor. Beredningen tillfogar att i övergångsbestäm
melse lämpligen bör ges befogenhet för kronofogdemyndigheten att kräva 
säkerhet, om det i annan lag än RB finns bestämmelse som ger möjlighet 
till förordnande att dom eller beslut får verkställas utan hinder av att 
avgörandet inte äger laga kraft. 

Remissyttrandena. RSV ansluter sig till förslaget att verkställighet i fall 
som avses i andra stycket skall få ske som om domen har vunnit laga kraft, 
såvida inte rätten föreskriver att säkerhet skall ställas eller uppställer 

annat villkor för verkställigheten. Advokatsamfundet anser det välmoti
verat med den föreslagna uppmjukningen av kravet på säkerhet vid verk
ställighet av icke lagakraftvunnen dom som enligt särskilt förordnande får 
verkställas genast. 

Föredraganden. Förslaget att det vid förtida verkställighet på grund av 
domstols förordnande inte automatiskt skall krävas säkerhet har inte mött 
nägon erinran vid remissbehandlingen. Även jag anser att förslaget bör 
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godtas. I samband med följdförfattningama till UB ämnar jag föreslå de 
ändringar i RB som föranleds härav. I det sammanhanget får också över
vägas huruvida kronofogdemyndigheten i övergångsbestämmelse bör ges 
befogenhet att kräva säkerhet vid förtida verkställighet som grundar sig på 
förordnande enligt annan lag än RB. 

Beträffande den föreslagna bestämmelsen om förtida verkställighet på 
grund av annan lag uttalar beredningen att den blir tillämplig endast om 
lagrummet i fråga använder ordalagen "utan hinder av att domen ej äger 
laga kraft". För de fall då andra uttryck används förutsätts enligt bered
ningsförslaget en övergångsbestfunmelse, som jämställer sådana uttryck 

med det av beredningen förordade. Detsamma avses tydligen böra gälla 
även fall som regleras i det föreslagna andra stycket, dvs. när dom enligt 

särskilt förordnande får verkställas innan den har vunnit laga kraft. Bered
ningens inställning på nu berörda punkt synes mig onödigt formell. Av
görande vikt bör inte fästas vid vilken ordalydelse som används i det 

aktuella lagrummet eller förordnandet utan vid bestämmelsens eller 
förordnandets sakliga innebörd. För att verkställighet skall ske som om 
domen har vunnit laga kraft bör bara krävas att den aktuella bestäm
melsen eller förordnandet har den innebörden att verkställighet får ske 
innan domen har vunnit laga kraft. Med hänsyn till det anförda har para
grafens ordalydelse jämkats i förhållande till beredningens förslag och 
bestämmelserna i övrigt förenklats redaktionellt. 

11 § I paragrafen ges en bestämmelse om särskilda rättsmedels inverkan 
på verkställigheten. Paragrafen motsvarar 3 kap. 12 § beredningens för
slag. 

Gällande rätt. Att dom som har vunnit laga kraft angrips med extra
ordinärt rättsmedel inverkar enligt gällande rätt i och för sig inte på frågan 
om verkställighet av domen. Ansökan om resning eller återställande av 
försutten tid eller beslut varigenom sådan ansökan har beviljats eller be
svär över domvilla får sålunda elllligt 49 § 3 mom. UL inte hindra doms 
fullbordan, om inte annat förordnas med anledning av ansökningen eller 
besvären. Beträffande resning ocih återställande av försutten tid gäller att 
högsta domstolen kan - under ärendets handläggning eller i samband med 
bifall till ansökningen - förordna. att vidare åtgärd för verkställighet av 
domen inte får äga rum till dess a.nnorlunda föreskrivs (58 kap. 6 § tredje 
stycket och 12 §andra stycket RB). Vid besvär över domvilla gäller att den 
domstol som prövar besvären kan förordna om inhibition av vidare verk
ställighet (59 kap. 3 §andra stycket RB). Inhibition i sådant ärende kan inte 
gälla längre än till dess beslut meddelas med anledning av besvären. Bifall 
till besvären medför - i motsats till vad som gäller resning - alltid att 
domen undanröjs. Vad som föreskrivs om dom har motsvarande tillämp
ning på rättens beslut (58 kap. 10 § och 59 kap. 4 § RB). 
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Lagberedningen. Den bestämmelse i ämnet som beredningen föreslår 

överensstämmer i sak med gällande rätt. 

Föredra[.!tmden. Departementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. 

Förlikning 

12 § Paragrafen rör verkställighet av stadfäst förlikning. Den motsvarar 

3 kap. 14 § beredningens förslag. 

Gällande riitt. Enligt 45 § UL verkställs förlikning som har fastställts av 

domstol i den ordning som är föreskriven för lagakraftägande dom. Det 

krävs inte att den dom varigenom förlikningen blivit stadfäst har vunnit 

laga kraft. Några särskilda villkor gäller inte för verkställigheten. 

Lagberednini;en. Beredningen framhåller att det sällan torde före

komma att förlikning som har blivit stadfäst av domstol visas inte vara 

gällande för part. Stadfäst förlikning torde enligt beredningen alltjämt böra 

få verkställas. även om stadfästelsedomen inte har vunnit laga kraft, och 

verkställigheten bör ske utan särskilda villkor. Om talan fullföljs mot 

domen. bör emellertid överrätten ha möjlighet att inhibera verkställig

heten. Enligt beredningsförslaget skall därför verhtällighet inte fä ske, om 

annat förordnas med anledning av fullföljd talan. Med denna föreskrift 

avses inte att ge den domstol som meddelar stadfästelsedomen befogenhet 

att förordna angående verkställigheten. 

Föredra{:cmden. Beredningens förslag innebär den nyheten i sak att 

högre rätt ges möjlighet att förordna om inhibition när talan fullföljs mot 

dom varigenom förlikning har stadfästs. Förslaget har inte mött någon er

inran under rcmissbehandlingen. Även jag anser att det bör godtas. 

Enligt vad som har antagits i rättspraxis utgör lagakraftvunnen dom vari
genom förlikning har fastställts inte hinder mot att talan om ogiltigför

klaring av förlikningen prövas i rättegång (NJA 1975 s. 507). Det synes 

naturligt att även domstol där sådan talan är anhängig ges möjlighet att 

inhibera verkställighet på grund av stadfästelsedomen. Förevarande para

graf har avfattats i enlighet härmed. 

Utslag och beslut i lagsökningsmål 

13 och 14 §§ Paragraferna innehåller regler om verkställighet av utslag 

och beslut i lagsökningsmål. De utgår från det förslag till lagsökningslag 

som har lagts fram i departementspromemorian <Ds Ju 1977:5) Summarisk 

process. I beredningens förslag finns motsvarande bestämmelser i 3 kap. 

15 och 16 §§. 

Gällande riitt. Mi:ll om lagsökning handläggs f.n. enligt lagsökningslagen 

( 1946:808). I fråga om verkställighet av utslag i lagsökningsmål varigenom 

betalningsskyldighet har ålagts någon gäller enligt 51 § I mom. UL vad 
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som i 49 § I mom. är föreskrivet. om tredskodom. Detta innebär att sådant 
utslag fär verkställas som lagakraftvunnen dom utan hinder av att åter
vinning har sökts, om inte domstol vid vilken talan om återvinning är 
anhängig förordnar om inhibition. Utmätt fast egendom fär dock inte säljas 
utan ägarens samtycke innan utslaget har vunnit laga kraft. Enligt 51 § 2 
mom. gäller samma regel när rätten har fastställt att fordran skall utgå med 

särskild förmånsrätt i fast egendom och egendomen alltså utan vidare är 
att anse som utmätt. Bestämmelsen där gäller inte bara lagsökningsutslag 
utan även vanlig dom och tredskodom. Beträffande verkställighet av för
ordnande i lagsökningsmål om kvarstad. skingringsförbud eller hand
räckning enligt 192 § UL gäller enligt 16 § lagsökningslagen vad som i RB 
och UL föreskrivs för motsvarande fall. Härav följer att förordnande om 
kvarstad eller skingringsförbud skall gå i verkställighet genast ( 17 kap. 14 § 
andra stycket andra meningen RB). Även förordnande om avhysning får 

verkställas genast, om domstolen inte förordnat annat (53 § UL). 
I fråga om den andra av de två summariska processformer som regleras i 

lagsökningslagen. dvs. betalningsföreläggande, gäller följande. Bevis i mål 
om betalningsföreläggande att utmätning för fordringen eller någon del 
därav får äga rum verkställs enFgt 51 § 3 mom. UL som lagakraftägande 
dom. Visar gäldenären att han har sökt återvinning, gäller om verkstäl
ligheten vad som i 39 och 40 §§ är föreskrivet om underrätts dom, om inte 
domstolen i återvinningsmålet förordnar att vidare åtgärd för verkstäl
lighet inte får äga rum. 

Beträffande utslag varigenom överexekutor har meddelat förordnande 
enligt 191 eller 192 §§ U L följer av 53 § U L att utslaget gå.r i verkställighet 
även om det överklagas, såvida inte annat har förordnats eller är särskilt 
föreskrivet. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår i 3 kap. 15 § att i fråga om 
verkställighet av utslag i lagsökningsmål varigenom betalningsskyldighet 
har ålagts skall gälla vad som i 7 § sägs om tredskodom. Förslaget, som i 
sak överensstämmer med gällande rätt. innebär att utslaget får verkställas 
genast och utan särskilda villkor, om inte rätten med anledning av talan 
om återvinning förordnar om inhibition. Enligt 9 kap. 3 §andra stycket får 
dock lös egendom som har betydande värde eller fast egendom inte utan 
gäldenärens medgivande säljas om inte exekutionstiteln äger laga kraft 
eller får verkställas som om den har vunnit laga kraft. 

Enligt beredningens mening bör kvarstad och avhysning som beslutas i 

lagsökningsmål liksom f.n. få verkställas genast. Vissa bestämmelser om 
verkställighet av sådant förordnande bör enligt beredningen finnas i 
lagsökningslagen, om denna kommer att finnas kvar. 

Bestämmelser om verkställighet av betalningsföreläggande har i bered
ningens förslag tagits upp i 3 kap. 16 §. Beredningen har inte funnit 
anledning att föreslå någon ändring av nuvarande regler. Betalningsföre
läggande verkställs enligt förslaget lika som dom vilken har vunnit laga 
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kraft, om gäldenären inte har sökt återvinning. När återvinning har sökts 
skall gälla vad som i 7 § tredje och fjärde styckena sägs om underrätts 

dom. om det inte i målet förordnas att verkställighet inte får äga rum. 

Bestämmelserna innebär att betalningsföreläggande verkställs utan 

särskilda villkor. om inte återvinning har sökts. Söker gäldenären åter

vinning kan han hindra verkställighet genom sådan nedsättning eller 

ställande av säkerhet som anges i fråga om underrätts dom. Dessutom kan 

domstolen i återvinningsmålet förordna om inhibition. Om gäldenären har 

sökt återvinning får enligt 9 kap. 3 §första stycket beredningsförslaget för

säljning av utmätt egendom i regel inte ske innan lagakraftägande dom 

förel\!,>;ger. 

FöredraR(mden. Som jag har berört tidigare (avsnitt 5.2.4) utgår 

departementsförslaget från att nuvarande mål om handräckning som avses 

i 191 och 192 §§ UL flyttas till domstol när överexekutor avskaffas. Sådan 

handräckning avses bli reglerad gemensamt med summarisk betalnings

process i en ny lagsökningslag, som är avsedd att träda i kraft samtidigt 

med balken. Förslag till ny lagsökningslag beräknas kunna remitteras till 

lagrådet senare under år 1978. De bestämmelser om verkställighet som en 

ny lagsökningslag aktualiserar i förevarande kapitel av UB bygger därför 

på det förslag till lagsökningslag som har lagts fram i departementspro

memorian <Ds Ju 1977:5) Summarisk process. 

Enligt förslaget i departementspromemorian slås de nuvarande insti

tuten lagsökning och betalningsföreläggande samman till ett enhetligt för

farande, kallat lagsökning, för utfående av fordran i pengar. Enligt 

förslaget skall invändning från gäldenärens sida i princip hindra bifall till 

borgenärens ansökan. Har emellertid ansökningen grundats på skriftligt 

fordringsbevis. skall ansökningen bifallas även om den har bestritts men 

gäldenären inte har anfört sannolika skäl för sitt bestridande. Möjligheten 
att fä fordran fastställd till betalning ur fast egendom och vissa andra 

specialobjekt utvidgas något. Ansökan om lagsökning för avhysning eller 

återställande av besittning får bifallas om sökandens rätt är uppenbar. Mål 

enligt det nya enhetliga förfarandet avgörs i sak genom utslag vare sig 
ansökningen bifalls eller ogillas. Mot utslag i mål om lagsökning för 

fordran skall talan föras genom återvinning. vilket är rättsmedlet för båda 
parter. Talan mot utslag angående avhysning m.m. skall diiremot enligt 

förslaget föras genom besvär i hovrätten. Återvinning är emellertid rätts

medlet även i dessa fall. om lagsökningen gäller även utfående av fordran 

(frånsett kostnader). Tid för återvinning eller besvär räknas för svaranden 

från det att utslaget delgavs honom eller det helt eller delvis verkställdes. 

För sökanden räknas tiden från dagen för utslaget. Delgivning genom 

rättens försorg föreslås ske - förutom när part har allmän rättshjälp -

endast när utslaget innebär att forUran har fastställts till betalning med 

särskild förmånsrätt ur registrerat skepp eller skeppsbygge, registrerat 

luftfartyg. intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom. 
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Som allmän princip bör gälla att utslag enligt den nya lagsökningslagen i 

likhet med vad som är fallet med motsvarande exekutionstitlar enligt 

nuvarande lagsökningslag och UL bör fä verkställas utan hinder av att 

utslaget inte har vunnit laga kraft. I övrigt finns beträffande verkställighet 

av sådana avgöranden anledning att skilja mellan utslag som ålägger betal

ningsskyldighet och andra utslag. När betalningsskyldighet har ålagts i mål 

om lagsökning för fordran synes det beträffande verkställigheten lämpligt 

att anknyta till reglerna om betalningsföreläggande. Redan ansökan om 

återvinning bör alltså medföra au gäldenären kan avvärja verkställigheten 

genom att ställa säkerhet. Rätten bör vidare kunna förordna om inhibition. 

Betalningsskyldighet kan komma att åläggas även i utslag angående 

iivhysning eller återställande av rubbad besittning enligt den nya lagsök

ningslagen. nämligen såvitt avser kostnaderna i målet. Vidare kan betal

ningsskyldighet för kostnader åläggas t.ex. i beslut om avskrivning av 

målet. I dessa fall är besvär rättsmedlet mot utslaget eller beslutet. Gälde

nären bör också här ha möjlighet att avvärja verkställighet av avgörandet i 

betalningsdelen genom att ställa :;äkerhet. Det kan möjligen vara tveksamt 

om hovrätten även bör ha rätt alt förordna om inhibition av verkstäl

ligheten i den delen. Någon sådan möjlighet finns inte f.n. Enligt min 
mening blir emellertid regleringen enklare och klarare om inhibitions

möjlighet får finnas även i sådana fall. 

Mot denna bakgrund har i 13 § departementsförslaget tagits upp bestäm

melser om verkställighet av utslag eller beslut i lagsökningsmäl varigenom 

betalningsskyldighet har ålagts. Enligt första meningen i paragrafen får 

utslag eller beslut i lagsökningsmål varigenom betalningsskyldighet har 
ålagts verkställas genast. Att verkställighet får ske genast innebär som 

tidigare har nämnts att utmätning får ske men att hinder mot försäljning 

eller utbetalning kan möta pä grund av bestämmelser i 8 och 13 kap. 1 

andra meningen anges att om utmätningsgäldenären har sökt återvinning 
eller anfört besvär. gäller om verkställigheten vad som sägs i 5 §om under

rätts dom. om inte domstolen förordnar att verkställighet inte får äga rum 

tills vidare. Det innebär att gäldenären i dessa fall kan hindra verkstäl

lighet genom att nedsätta pengar eller ställa annan säkerhet som anges i 5 

§. Om gäldenären ställer säkerhet. först sedan åtgärd för verkställighet har 

vidtagits. skall åtgärden återgå om det kan ske. Ställs inte säkerhet får 

utmätning (eller införsel) äga rum. såvida inte inhibition beslutas. Utmätt 

egendom får emellertid enligt 8 kap. 4 §första stycket andra meningen inte 

utan gäldenärens samtycke säljas förrän utslaget eller beslutet har vunnit 

liiga kraft. Har försäljning hunnit ske innan återvinning har sökts eller 

besvär anförts. gäller enligt 13 !kap. 14 § I hinder mot utbetalning av 

influtna medel annat än mot säkerhet innan avgörandet har vunnit laga 

kraft. Hinder mot försäljning eller utbetalning innan cxekutionstiteln har 

vunnit laga kraft kan emellertid möta också till följd av andra bestäm

melser i 8 och 13 kap .. trots att gäldenären inte har sökt återvinning eller 
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anfört besvär. Nuvarande krav att gäldenären skall visa att han har sökt 
återvinning har inte behållits. Påstår gäldenären att han har sökt åter
vinning eller anfört besvär får kronofogdemyndigheten vid behov ta reda 

på hur det förhåller sig. 

En bestämmelse om verkställighet av utslag eller beslut i lagsök

ningsmål i andra fall än som avses i 13 § har tagits upp i 14 §. Bestäm

melsen syftar i första hand på utslag varigenom förordnats om avhysning 

eller återställande av rubbad besittning men gäller även t.ex. beslut om 

kvarstad i lagsökningsmål. I enlighet med vad som nu gäller i motsvarande 
fall bör sådana avgöranden få verkställas såsom lagakraftägande dom. 

Rätten bör emellertid ha möjlighet att förordna om inhibition. I allmänhet 
är besvär rättsmedlet mot avgöranden som avses nu. Om emellertid lag

sökning för fordran kombinerats med lagsökning för avhysning eller för 

återställande av besittning, är återvinning rättsmedlet mot utslaget i des·; 
helhet. I enlighet härmed sägs i paragrafen att utslag eller beslut i lagsök

ningsmål i andra fall än som avses i 13 § får verkställas som lagakraft

ägande dom, om inte annat förordnas med anledning av talan om åter
vinning eller besvär. 

Skiljedom 

Gällande rätt. Den som vill erhålla verkställighet av skiljedom skall 
enligt 46 § I mom. UL göra ansökan därom hos överexekutor. Med skilje

dom avses i paragrafen i första hand skiljedom som har tillkommit i enlig

het med bestämmelserna i lagen ( 1929: 145) om skiljemän (konventionell 
skiljedom). Ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att tillfälle har 

lämnats motparten att svara. Föreligger inte hinder mot verkställighet, 

skall överexekutor förordna därom. När sådant förordnande föreligger, 
verkställs enligt 46 § 3 mom. UL skiljedomen lika som domstols lagakraft
ägande dom. om inte högre instans eller domstol, vid vilken talan mot 
skiljedomen har väckts, förordnar annorledes. Skall eljest enligt lag eller 
särskild författning skiljedom lända till efterrättelse (legal skiljedom), verk

ställs den enligt 46 § 4 mom. efter överexekutors förordnande lika som 
lagakraftägande dom, om inte högre myndighet förordnar annorledes. 

Lagberedningen. Enligt vad beredningen föreslår skall fråga om verk
ställighet av skiljedom prövas av kronofogdemyndigheten som första 

instans. Beredningsförslaget innehåller inte någon motsvarighet till den 

nuvarande föreskriften att ansökan om verkställighet av skiljedom inte får 
bifallas utan att motparten har fått tillfälle att svara. Det ligger i sakens 

natur att kronofogdemyndigheten inte annat än i uppenbara fall kan medge 

verkställighet utan att svaranden har blivit hörd. Härtill kommer att 

beredningens förslag förutsätter att svaranden i regel får tillfälle att yttra 

sig innan åtgärd för verkställighet vidtas (jfr 4 kap. 9 §, 5 kap. 12 §och 16 
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kap. 3 §). Vissa anvisningar torde enligt beredningen böra meddelas i 

administrativ ordning. 

Beredningen förutsätter att ansökan om verkställighet av skiljedom skall 

prövas av kvalificerad befattni111gshavare. Kronofogdemyndigheten bör. 

när hinder inte föreligger mot verkställighet, meddela ett särskilt beslut 

härom som kan överklagas för sig. Beslutet skall emellertid fä tillämpas 

utan avvaktan på att det har vunnit laga kraft (se 19 kap. 17 § bered

ningens förslag). Verkställighetm sker utan särskilda villkor och kan inte 

hindras av att svaranden ställer säkerhet e.d. När besvär har anförts, kan 

hovrätten eller högsta domstolen förordna om inhibition (jfr 19 kap. 40 § 

andra stycket). 

Beredningen erinrar om att det i praxis har ansetts att överexekutor kan 

förklara fråga om verkställighet av skiljedom vara så tvistig att den inte bör 

avgöras i den för exekutivt ärende föreskrivna ordningen. Detta innebär 

att frågan hänvisas till prövning av domstol efter stämning. 1 enlighet 

härmed har det även ansetts att domstol kan, utan föregående prövning av 

överexekutor. pröva frågan angående verkställighet av skiljedom. Bcred

ningsförslaget åsyftar inte någon ändring av vad som sålunda gäller. från

sett vad som följer av att överexekutors uppgifter i fråga om verkställig

heten övertas av kronofogdemyndigheten. 

Föredraganden. Som jag har nämnt i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.2.2) anser jag i likhet med beredningen ändamålsenligt att frågan 

om verkställighet av skiljedom prövas av kronofogdemyndigheten. 

Bestämmelserna i 3 kap. om verkställighet av skiljedom bygger på denna 

förutsättning. Jag ansluter mig till beredningens uttalanden om svarandens 
hörande. meddelande av särskilt beslut om att verkställighet får ske m.m. 

15 § Bestämmelserna i paragrafen avser konventionell skiljedom. Para
grafen motsvarar 3 kap. 17 §beredningens förslag. 

Gällande rätt. Söker part verkställighet av skiljedom. som på grund av 

skiljeavtal har meddelats enligt skiljemannalagen, skall överexekutor en

ligt 46 § 2 mom. första meningen UL förordna om verkställighet, om inte 

skiljeavtalet innefattar förbehåll om rätt för parterna att klandra skilje

domen eller det förekommer någon omständighet på grund varav skilje

domen är ogill även om talan inte förs mot domen eller motparten gör 

sannolikt att domen kan komma att på hans talan hävas enligt 21 § skilje

mannalagen. Med skiljeavtal jämställs förbehåll i bolagsordning eller 

föreningsstadgar om att tvist skall hänskjutas till skiljemän. 

Om skiljeman söker verkställighet av skiljedom i fråga om förpliktelse 

för part att utge ersättning till honom, gäller enligt 46 § 2 mom. andra 

meningen UL att överexekutor skall förordna om verkställighet. så.vida 

tid för parts talan mot skiljedomen i denna del har gått till ända och sådan 

talan inte visas vara förd samt det inte förekommer någon omständighet 
på grund varav skiljedomen är ogill även om talan inte förs mot domen. 

J kap. 15 § 314 
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Part som är missnöjd med skiljemännens beslut angående ersättning till 

dem kan få frågan prövad av domstol. om han instämmer sin talan inom 60 

dagar från det att han fick del av skiljedomen (25 § skiljemannalagen). Det 

torde åvila sökanden att i verkställighetsärendet visa att skiljedomen har 
delgetts motparten. medan den senare får styrka att han väckt talan. 

LagberedninRen. Beredningen har i första stycket av 3 kap. 17 § under 

särskilda punkter tagit upp förutsättningarna för verkställighet som söks 

av part. Förslaget överensstämmer i sak med gällande lag, frånsett vad där 

föreskrivs om överexekutors förordnande. Detta gäller även det villkor 

som anges under punkt 3 - att det inte görs sannolikt att domen kan hävas 

enligt 21 § skiljemannalagen - även om lydelsen har jämkats något i för

hållande till gällande rätt. Enligt vad beredningen anför skall verkställighet 

självfallet vägras enligt punkt 3 endast om det åberopade felet kan göras 

gällande av svaranden. Har tiden för klander gått till ända utan att talan 

väckts, kan invändning om klandergrund inte beaktas i verkställighets

ärendet. Om skiljedom har hävts, kan den självfallet inte verkställas (jfr 26 

§ i förevarande kap. i beredningsförslaget). 

Beredningen framhåller att det åligger kronofogdemyndigheten att själv

mant tillse att hinder mot verkställighet som anges under punkterna I och 2 

inte föreligger. Däremot ankommer det på svaranden att enligt punkt 3 

åberopa och göra sannolikt att domen kan häv<is enligt 21 § skiljem<inna

lagen. Partiell ogiltighet av skiljedom utesluter inte att domen kan verk

ställas i återstående del (jfr 20 § tredje stycket nämnda lagl. Av 22 § 

samma lag framgår att verkställighet kan vägras även på den grunden att 

skiljedom är otydlig. 

Part som söker verkställighet av skiljedom skall självfallet inge skilje

domen (i huvudskrift eller avskrift) till kronofogdemyndigheten. Liksom 

gällande rätt anger förslaget inte i vad mån sökanden bör förete även andra 
handlingar rörande skiljeförtarandet (jfr 54 § UL och 19 kap. I § i för

slaget). Eftersom verkställighet inte får ske om skiljeavtalet innehåller för

behåll om rätt för part att klandra skiljedomen måste enligt vad bered
ningen framhåller visas vad skiljeavtalet innehåller. Är skiljeavtalet åter

givet i domen. bör kronofogdemyndigheten i regel kunna nöja sig därmed. 

Kronofogdemyndigheten bör enligt beredningen vara oförhindrad att 

infordra även andra handlingar. t.ex. inlaga eller protokoll i skiljemanna

ärendet. om det behövs. Om föreskrifter anses önskvärda i dessa hän

seenden, bör de meddelas i administrativ ordning. 

Enligt andra stycket av 3 kap. 17 § beredningsförslaget får skilj_edom 

verkställas i fråga om ersättning till skiljeman under i princip samma vill

kor som enligt gällande lag. I förslaget förutsätts dock att det blivit utrett 

att part inte fört talan mot ersättningsbeslutet inom föreskriven tid. Det 

åvilar sökanden att visa detta, vilket kan ske genom bevis från den dom

stol som är behörig att pröva sådan talan. Eftersom det knappast kan råda 

någon tvekan om var talan skall väckas (jfr 26 § första stycket och 17 § 

3 kap. 15 § 315 
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andra stycket skiljemannalagen. se även 25 § sista meningen), kan detta 

krav inte anses betungande. Kronofogdemyndigheten skall självmant 

beakta att skiljedomen inte är ogiltig enligt 20 § skiljemannalagen. 

Fiiredraganden. Beredningens förslag har inte mött någon erinran under 

remissbehandlingen. Även jag ansluter mig till förslaget. Paragrafen har 

utformats i enlighet därmed. Som villkor för verkställighet i fråga om 

erslittning till skiljeman förutslitts även att skiljeavtalet inte innehåller 

förbehåll om rätt för part att klandra skiljedomen. Detta följer av att 

bestämmelsen i andra stycket avser endast skiljedom som faller under 

skiljemannalagen (jfr 2 § andra stycket nämnda lag). 

Med anledning av vad beredningen har anfört om möjlighet för krono

fogdemyndigheten att infordra handlingar i skiljemannalirendet vill jag 

framhålla att 2 kap. 2 § tredje si:ycket i departementsförslaget innebär att 

myndigheten har befogenhet att kräva att behövliga handlingar företes. 

16 § Paragrafen tar upp be:;tämmelser om verkställighet av legal 

skiljedom som har meddelats med tillämpning av skiljemannalagens före

skrifter (första stycket) och av annan legal skiljedom (andra stycket). Den 

motsvarar 3 kap. 18 och 19 §§beredningens förslag. 

Giillande riitt. Skiljeförfarand•e skall i åtskilliga fall äga rum på grund av 

särskild bestämmelse i lag eller författning och sålunda utan att skiljeavtal 

föreligger. Ofta hänvisas i sådana bestämmelser beträffande förfarandet till 

vad som föreskrivs i skiljemannalagen. Som exempel kan nlimnas 4 kap. 6 

§ 2 mom. vattenlagen (1918:523). 335 §lagen (1948:433) om försäkrings

rörelse samt 3 kap. 3 § och 14 kap. 9 § aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 

Bestämmelser om skiljeförfarande utan hänvisning till skiljemannalagen 

finns i en del äldre författningar, bl.a. 10-12 §§lagen (1919:426) om flott

ning i allmän flottled. 

Enligt 46 § 4 mom. UL får skiljedom som enligt lag eller författning skall 

lända till efterrättelse verkställas sedan överexekutor förordnat därom. Att 

skiljedom enligt lag eller författning skall lända till efterrättelse anses. om 

annat inte föreskrivs. förutsätta att domen inte kan klandras på materiell 

grund. Det förekommer att uttrycklig bestämmelse meddelas om att skilje

dom skall lända till efterrättelse eller får verkställas. men sådan uttrycklig 

föreskrift är inte nödvändig för att verkställighet skall fä äga rum. Ibland 

föreligger rätt att inom viss tid föra talan om klander på materiell grund. 

Om sådan talan inte har väckts. skall skiljedomen efter klandertidens ut

gång lända till efterrättelse. Förutsättningarna för verkställighet är då upp

fyllda. 

Laghered11i11ge11. Beredningen skiljer i sitt förslag mellan legal skiljedom 

som har meddelats med tillämpning av skiljemannalagens föreskrifter och 

annan legal skiljedom. När skilj.emannalagen med stöd av bestämmelse i 

lag eller annan författning skall tillämpas, torde skiljemannalagens regler 

om skiljedoms ogiltighet och hävande av skiljedom pä grund av formella 

3 kap. 16 .9 316 
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fel gälla i tillämpliga delar. Detsamma synes enligt beredningen vara fallet i 

fråga om beslut angåend.e ersättning till skiljeman. Beredningen anser där

för att för verkställighet bör gälla samma villkor som i fråga om skiljedom 

som grundas på skiljeavtal. En bestämmelse härom har tagits upp i 3 kap. 

18 §beredningens förslag. Om bestämmelse som ligger till grund för skilje

mannaförfarande innehåller förbehåll om rätt för part att klandra domen på 

materiell grund, utgör det inte hinder mot verkställighet sedan klander

tiden har gått till ända utan att talan har väckts. 

I 19 § beredningsförslaget regleras verkställighet av annan skiljedom 

som enligt lag eller annan författning skall lända till efterrättelse. Beträf

fande sådan skiljedom får enligt gällande rätt för verkställighet förutsättas 

att det inte har förekommit sådana grova fel under ärendets behandling 

som föranleder att domen skall utan vidare anses ogiltig. Rätt att på grund 

av andra formella fel föra talan om skiljedoms hävande har i och för sig an

setts sakna betydelse för verkställighetsfrågan. Beredningen har inte ansett 

det behövligt att ta upp någon bestämmelse om hinder mot verkställighet 

på grund av påstående om felaktighet som eventuellt kan göras gällande 

genom talan vid domstol. Enligt beredningen synes det tillräckligt att 

domstol kan, om talan väckts, förordna om inhibition av verkställighet. 1 

enlighet härmed anges som villkor för verkställighet av sådan legal skilje

dom som nu avses att det inte föreligger omständighet som gör skilje

domen ogill även om talan inte förs mot domen. Beredningen framhåller att 

om skiljedomen innehåller beslut om ersättning till skiljeman mot vilket 

talan får föras, verkställighet i den delen inte får äga rum före klander

tidens utgång. 

Pöredra!(anden. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 

beredningens förslag. Bestämmelse om att viss typ av tvist skall avgöras av 

skiljemän torde förutsätta lagform. I enlighet härmed nämns inte "annan 

författning" vid sidan av "lag". 

På sina häll finns bestämmelser att viss tvistefråga kan avgöras av 

skiljemän eller domstol (se 3 kap. 8 § gruvlagen 1974:342 och 24 § lagen 

1974:890 om vissa mineralfyndigheter). Ett skiljeförfarande förutsätter i 

sådant fall att parterna är överens om detta. Det är således här fråga om 
konventionell skiljedom som verkställs enligt vad som sägs i 15 § (jfr prop. 

1974:32 s. 158). 

17 § Paragrafen tar upp en bestämmelse om inhibition av verkställighet 

av skiljedom. Den motsvarar 3 kap. 20 §beredningens förslag. 

Gällande riitt. Enligt 46 § 3 mom. UL äger domstol, vid vilken talan mot 

skiljedom som grundas på skiljeavtal är anhängig, förordna om inhibition 

av verkställighet på grund av skiljedomen. Motsvarande befogenhet finns 

inte föreskriven i fråga om legal skiljedom. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår en generell regel, enligt vilken 

domstol kan förordna att verkställighet av skiljedom tills vidare inte får 

3 kap. 17 § 317 
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äga rum om talan mot domen har väckts. Bestämmelsen föreslås bli 
tillämplig även beträffande legal skiljedom. Med talan åsyftar beredningen 

i första hand talan som grundas på formella skäl. Skiljedom som kan 

klandras på materiell grund får inte verkställas. såvida det inte är särskilt 

föreskrivet. Om emellertid sådan föreskrift föreligger och skiljedomen 
klandras pä materiell grund, blir bestämmelsen tillämplig. 

Föredraganden. Beredningens förslag på förevarande punkt har inte 
mött någon erinran i sak. Även jag godtar förslaget. 

Förbindelse angående underhållsbidrag 

18 § I paragrafen ges bestämmelser om verkställighet av skriftlig förbin

delse angående underhållsbidrag. Paragrafen motsvarar 3 kap. 21 § bered
ningens förslag. 

1 Gällande rätt. För underhållsbidrag enligt G B eller FB får enligt 1 § I och 
5 § första stycket första meningen införsellagen införsel äga rum bl.a. i fall 

då bidraget är fastställt genom skriftlig. av två personer bevittnad för
bindelse. Införsel får vidare enligt I § 2 och 6 § första stycket första 

meningen införsellagen äga rum för kommuns fordran på bidrag enligt 72 § 
andra stycket barnavårdslagen för omhändertaget barn bl.a. om beloppet 

har fastställts genom förbindelse enligt vad som är föreskrivet därom. 

Enligt 74 § andra stycket barnavårdslagen kan sådan bidragsskyldighet 

fastställas genom skriftlig, av två personer bevittnad förbindelse. Enligt 54 
a § UL får även utmätning äga rum på grund av förbindelser som har 

nämnts nu. 
Förbindelse angående underhållsbidrag o.d. kan bli föremål för rätte

gång. Enligt 26 § införsellagen gäller att om talan om förbindelse som avses 

i 5 eller 6 § nämnda lag är anhängig vid domstol, denna får förordna att 
införsel tills vidare inte får äga rum. En liknande bestämmelse finns i 54 a 
§ 3 mom. UL såvitt gäller utmätning. 

Lagberedningen. Beredningem. förslag rörande förbindelse angående 
underhållsbidrag avser all verkställighet som kan komma i fråga. vilket i 

förevarande fall innebär införsel och utmätning. Förslaget avser inte att 

göra någon ändring i vad som gäller f. n. Beredningen erinrar om att 54 a § I 

mom. andra meningen UL innehåller ett särskilt villkor för utmätning när 

fråga är om underhållsbidrag till make som grundas på skriftlig förbindelse. 
Nämnda bestämmelse motsvaras i beredningens förslag av 5 kap. 2 §andra 

stycket. Den innebär krav på särlevnad. Första stycket i 3 kap. 21 §inne

håller en erinran om att begränsningar kan följa av särskilda föreskrifter. 
Till sådana föreskrifter kan även hänföras vad som i 5 kap. 2 § första 

stycket beredningsförslaget sägs om bidrag som har förfallit till betalning 
tidigare än tre år före utmätningsansökan. 

I paragrafens andra stycke föreslår beredningen en bestämmelse om 
inhibition motsvarande 26 § införs;ellagen och 54 a § 3 mom. UL. 

3 kap. 18 § 318 
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Föredraganden. I departementsförslaget har beredningens förslag, som 
i sak överensstämmer med gällande rätt, tagits upp utan ändring. 

Annan exekutionstitel 

19 ~ Paragrafen tar upp bestämmelser om verkställighet av beslut av 

förvaltningsmyndighet. Den motsvarar 22 § beredningens förslag. 

Lagberedningen. Beredningen erinrar om att UL inte är direkt tillämp

lig beträffande verkställighet av förvaltningsmyndighets beslut. Införsel
lagen däremot är direkt tillämplig även på vissa beslut som har meddelats 

av sådan myndighet. Införsel får sålunda enligt I § 3 och 4 införsellagen 

äga rum för skatter och allmänna avgifter samt för böter och viten, även 

när sådan päföljd har bestämts av förvaltningsmyndighet. Införsel fär 
vidare enligt I § 2 och 6 § första stycket första meningen införsellagen äga 
rum på grund av beslut, varigenom någon har älagts att utge bidrag till 

kommun enligt 72 § andra stycket barnavärdslagen för omhändertaget barn 

eller enligt 40 § lagen om socialhjälp till hjälptagares försörjning. Sådant 

beslut meddelas av länsstyrelse som första instans. 

Beredningen framhåller vidare att det inte finns några allmänna bestäm

melser som anger i vad män förvaltningsmyndigheters beslut får verk

ställas. De flesta förvaltningsbeslut kan inte föranleda verkställighet av 

exekutiv myndighet redan av den anledningen att de inte älägger betal

ningsskyldighet eller annan liknande förpliktelse. Vissa förvaltningsbeslut 

får emellertid enligt uttryckliga författningsbestämmelser verkställas i 
sådan ordning. Det gäller t.ex. beslut angående skatt som avses i I § 

uppbördslagen (59 och 60 §§ uppbördslagen), beslut rörande stämpelskatt 

och expeditionsavgift (37 § 1 mom. stämpelskattelagen 1964:308 och 25 § 

andra stycket expeditionskungörelsen 1964:618) och beslut av befattnings
havare vid krigsmakten om åläggande av ersättningsskyldighet (65 § mili
tära rättegångslagen). Även utan stöd av uttrycklig föreskrift torde enligt 

beredningen verkställighet i viss omfattning kunna ske pä grund av förvalt

ningsmyndighets beslut. Denna fråga är emellertid omstridd och oklar. 
Enligt en åsikt skulle förvaltningsbeslut generellt vara verkställbara. Enligt 
en annan mening kan det på goda grunder ifrägasättas, om inte beslut 
varigenom betalningsskyldighet har älagts som regel kan verkställas 

exekutivt, medan det knappast finns stöd för en sådan ståndpunkt i fråga 

om andra förpliktelser. En tredje mening går ut på att beslut av förvalt
ningsmyndighet bör anses verkställbara i den mån besluten får samma 

rättskraft som domstols dom, medan andra beslut inte skulle kunna verk

ställas. oavsett om de har meddelats av lägre eller högre instans. Bered

ningen påpekar att berörda uttalanden, som härrör från tiden före 1971 års 

förvaltningsdomstolsreform, även omfattar beslut av myndigheter vilka ut

gör förvaltningsdomstol och numera faller utanför begreppet förvaltnings
myndighet. 
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När beslut av förvaltningsmynclighet får utan stöd av särskild föreskrift 

verkställas exekutivt, torde enligt vad beredningen framhåller UL:s 

bestämmelser vara analogiskt tillämpliga. Det är dock ovisst i vad mån det 

för verkställighet krävs att beslutet vunnit laga kraft. Enligt 13 § förvalt

ningslagen kan besvärsmyndighet förordna att överklagat förvaltnings
beslut tills vidare inte skall gälla. En liknande föreskrift finns i 28 § förvalt

ningsprocesslagen. 

Beredningen har inte ansett det lämpligt att i UB söka reglera i vilka fall 

beslut av annan myndighet än domstol får verkställas. En sådan reglering, 

som redan i fråga om aktuella förhållanden skulle möta betydande svårig
heter, har knappast sin plats i UB och skulle f.ö~ behöva oavl1ltligt ändras. 

Förslaget utgår från att bestämmelser om möjligt bör meddelas i Je författ

ningar där vederbörande myndigheters befogenheter generellt eller 

speciellt regleras. Dessutom måst~ man enligt beredningen räkna med att 

verkställighet kan äga rum utan stöd av särskild bestämmelse. I UB bör 

däremot meddelas föreskrift om vad som skall gälla, när förvaltnings
myndighets beslut får verkställas. Beredningen har ansett att man då kan i 

princip tillämpa vad som föreslås om domstols dom. 

I enlighet härmed anges i första stycket av 22 § att när beslut av förvalt

ningsmyndighet får verkställas, vad som gäller om dom skall tillämpas. om 

inte annat är föreskrivet. Har saken inte blivit slutligt prövad - dvs. kan 
den alltjämt prövas av högre instans - skall beslutet anses lika som under

rätts dom. Att förvaltningsmyndighets beslut eventuellt kan bli föremål för 

omprövning vid ändrade förhållanden är - enligt vad beredningen fram
håller - lika litet som beträffande domstols beslut hinder mot att anse den 
aktuella saken "slutligt prövad''. Termen "beslut" bör fattas i vidsträckt 
betydelse. Därmed avses alla förvaltningsmyndighets avgöranden, oavsett 

hur de betecknas (utslag, beslut, förordnande osv.). 
Beredningens förslag innebär bl.a. att verkställigheten sker utan sär

skilda villkor när myndighetens beslut har vunnit laga kraft. Beslut vari
genom har ålagts betalningsskyldighet eller förpliktelse att utge lös egen
dom får verkställas utan avvaktar på laga kraft. Gäldenären kan genom 

nedsättning eller genom att ställa säkerhet hindra verkställighet av ett ej 
lagakraftvunnet beslut varigenom betalningsskyldighet har ålagts. Innan 

beslutet har vunnit laga kraft får utmätt egendom som regel inte säljas och 

influtna medel inte utbetalas utan att säkerhet ställs. Beredningen fram

håller att när beslut får verkställas med stöd av särskild bestämmelse i lag 

eller annan författning, närmare villkor för verkställigheten kan vara före

skrivna i den författningen. Vad som på det sättet är särskilt föreskrivet 

skall iakttas. 
Enligt införsellagen får införsd äga rum på grund av beslut om 

åläggande av ersättningsskyldighet enligt 72 § andra stycket barnavårds

lagen eller 40 § socialhjälpslagen.. Sådant beslut har i analogi därmed 
ansetts kunna läggas till grund även för utmätning. Enligt beredningen är 
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det uppenbart att beslut enligt de angivna bestämmelserna även framdeles 

skall kunna verkställas inte bara genom införsel utan även genom utmät

ning, trots att någon särskild bestämmelse härom inte har tagits upp i för

slaget. 

Beredningen erinrar om att enligt gällande rätt talan i vissa fall torde 

kunna föras vid allmän domstol om att förvaltningsmyndighets beslut skall 

förklaras ogiltigt. När sådan talan har förts mot beslut som får verkställas i 

exekutiv ordning. bör enligt beredningen domstolen kunna inhibera verk

ställigheten. Bestämmelse härom har tagits upp i andra stycket av 22 § (jfr 

20 § och 21 § andra stycket). När besvär har anförts hos förvaltningsdom

stol över förvaltningsmyndighets beslut gäller 28 § förvaltningsprocess

lagen. 

Remissyttrandena. RS\/ anför att av motiveringen att döma bered

ningen med myndighetsbeslut åsyftar bl.a. beslut angående skatter och all

männa avgifter. Huruvida hänvisningen till domsbestämmelserna också 

avser det fall att icke lagakraftvunnen dom enligt lag får verkställas såsom 

lagakraftvunnen är enligt verket något oklart i fråga om skattebeslut. 

Verket utgår emellertid från att någon ändring i nuvarande ordning inte är 

avsedd. Detta bör komma till tydligare uttryck i författningstexten. 

RR\/ anser det oklart huruvida beredningen har avsett att ändra på nu 

radande förutsättningar för verkställighet i allmänna mål. Enligt verkets 

mening är det för effektiviteten i skatteindrivningen väsentligt att någon 

förändring av verkställighetsreglerna i 87 § uppbördslagen inte genomförs. 

Liknande synpunkter anförs av kronofogdeföreninxen. 

Fl>redraganden. Bestämmelsen i förevarande paragraf avser att täcka 

ett antal olika fall vilka inte f.n. regleras i UL. Enligt beredningens förslag 

faller i och för sig under bestämmelsen beslut angående skatter och all

männa avgifter. Beredningen har därvid utgått från att särskilda bestäm
melser alltjämt skall gälla i fråga om verkställigheten av sådana beslut. l 

departementsförslaget är förevarande bestämmelse emellertid inte tillämp

lig i allmänna mll.L se första stycket i 23 §. Särskilda verkställighetsföre

skrifter beträffande sådana mål har tagits upp i andra och tredje styckena 
av 23 §. 

Som framgår av I ~ förs1a stycket 6 i departementsförslaget krävs sär

skild bestämmelse för att beslut av förvaltningsmyndighet skall få verk

ställas enligt balken. Också detta är en skillnad i förhållande till bered

ningsförslaget. Jag hänvisar till vad som har anförts härom i anslutning till 

nämnda lagrum. 

Som tidigare nämnts har beredningen föreslagit en bestämmelse om rätt 

för allmän domstol att besluta om inhibition, om talan mot förvaltnings

myndighets beslut har väckts vid domstol. Enligt min mening kan dock en 

sådan bestämmelse undvaras. Det är ovisst i vilken utsträckning frågan 

huruvida ett förvaltningsbeslut har varit oriktigt kan komma under allmän 

domstols prövning. Sannolikt är antalet fall där saken kan bli aktuell 
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mycket litet. Departementsförslaget saknar därför motsvarighet till den 

angivna bestämmelsen. 

20 § Paragrafen reglerar verks•:ällighet pä grund av annan exekutions

titel än som har nämnts i det föregående. Den motsvarar 3 kap. 23 ~bered

ningens förslag. 
Lagberedningen. Beredningen erinrar om att enligt särskilda bestäm

melser i olika författningar får i lltskilliga fall verkställighet äga rum utan 

att det föreligger beslut av domstol eller annat organ som brukar räknas 

som myndighet. Sådana bestämmelser gäller främst betalningsskyidighet. 

Dessa föreskrifter avser bl.a. mlåtanden eller beslut av synemän eller 

andra förrättningsmän och beslut varigenom vissa föreningar eller inrätt

ningar uttaxerar bidrag. Som exempel nämner beredningen bl .a. att verk

ställighet får ske på grund av synemäns utlåtande rörande företag enligt 3, 

7 eller 8 kap. vattenlagen 1918:523 00 kap. 75 §)och utlåtande av synemän 

angående stängselskyldighet eller betesreglering (32 ~ lagen 1933:269 om 

ägofred). Verkställighet får vidare äga rum bl.a. för bidrag som har ut

taxerats av styrelsen för vattenreglerings- eller torrläggningsföretag 13 kap. 

20 §och 7 kap. 63 § vattenlagen). av tlottningsstyrelse (33 ~ 2 mom. lagen 

1919:426 om flottning i allmän flottled), av styrelsen för vägförening <89 § 

lagen om enskilda vägar) och av konkursförvaltning, när ömsesidigt 

försäkringsbolag har försatts i konkurs (202 och 203 §§ lagen om för

säkringsrörelse). 

De bestämmelser som medger verkställighet i dessa fall innehåller 

också närmare villkor för verkställigheten. Dessa innebär i regel att verk
ställighet får ske som för lagakraftvunnen dom, ofta dock först sedan tid 

för klandertalan har gått till ända. Exekutionstiteln utgörs av protokoll 

eller annan handling som återger beslutet, t.ex. debiteringslängd, uttaxe

ringslängd e.d. 
I 23 § föreslår beredningen en bestämmelse om att när verkställighet får 

äga rum på grund av annan handling än som är nämnd förut i kapitlet 

tillämpas vad som är särskilt föreskrivet i tillämplig lag eller annan författ

ning. I vad mån bestämmelse i ämnet över huvud kan meddelas annat än 

genom lag är enligt vad berednin:!"len framhåller en fråga som regleras av 
grundlag. 

Föredraganden. Bestämmelser;: har i departements förs laget undergått 

en redaktionell justering men stämmer i sak överens med beredningens 

förslag. 

Bestämmelsen tar sikte på s.k. enskilda exekutionstitlar. Bland nyare 

bestämmelser som medger direkt verkställighet på grund av handling som 

nu avses märks debiteringslängd enligt 46 § lagen om förvaltning av sam

fälligheter. 
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Invändningar mot verkställighet 

21 § Paragrafen reglerar i vilken utsträckning invändningar som görs mot 

verkställigheten påverkar förfarandet. Den motsvarar 3 kap. 24 § bered

ningens förslag. 
Lagberedningen. Beredningen anför inledningsvis att gällande rätt 

saknar bestämmelser som reglerar vilka invändningar som svaranden kan 
göra mot verkställighet och verkan därav. Uppenbart är, framhåller bered

ningen, att svaranden kan göra gällande att någon formell förutsättning för 

verkställighet brister, såsom att laga exekutionstite\ inte föreligger. Han 

kan vidare bestrida att sökanden är rätt part eller behörig att själv föra sin 

talan, att kronofogdemyndigheten är behörig att ta upp ansökningen osv. 

Påståenden av denna natur har dock närmast till syfte att fästa myndig

hetens uppmärksamhet på ett villkor för verkställighet som den självmant 

skall beakta. Svaranden kan emellertid även i viss utsträckning göra 

materiella invändningar. även om det anspråk som sökanden åberopar har 

blivit fastställt genom dom eller annat beslut. Han kan sålunda göra 

invändning om att förpliktelsen har fullgjorts eller av annan orsak upphört 

m.m. 
Invändning om att sökandens anspråk har upphört kan, fortsätter 

beredningen. vara grundad t.ex. på att svaranden har betalt aktuell skuld, 
att parterna träffat uppgörelse varigenom sökanden avstått från sitt an

språk eller att anspråket preskriberats. Svarandens rätt att fä sådana 

invändningar prövade torde som regel vara begränsad till omständigheter 

som har inträffat så sent att de inte kunnat beaktas vid den prövning av 
anspråket som ägt rum innan dom eller annan exekutionstitel meddelades. 

Den omständigheten att viss motfordran inte har åberopats i en process ut

gör dock inte hinder mot att senare åberopa motfordringen. 
Invänder gäldenären i ärende om fullgörande av betalningsskyldighet att 

han har betalt skulden åligger det honom enligt gällande rätt att bevisa det, 
om betalningen inte har vitsordats av sökanden. J praktiken krävs skriftligt 
bevis. dvs. kvitto. Visar svaranden efter det att införsel eller utmätning har 
skett att han betalt sökandens fordran. torde införseln eller utmätningen 
skola gå åter. om det kan ske. Motsvarande torde gälla i fråga om en del 
andra hinder mot verkställighet. 

En invändning av likartat slag är. påpekar beredningen, att gäldenären i 

ärende om verkställighet av betalningsskyldighet åberopar rätt till kvitt

ning med motfordran. Beredningen erinrar om att kvittning, om förutsätt

ningar därför föreligger. i princip räknas lika som betalning. För att kvitt

ningsförklaring skall godtas mot sökandens bestridande torde det f.n. 

anses vara en förutsättning - förutom att allmänna förutsättningar för 

kvittning föreligger - att svaranden kan åberopa dom eller annat myndig
hets beslut som tillerkänt honom motfordran samt att domen eller beslutet 

har vunnit laga kraft eller får verkställas lika med lagakraftvunnen dom. 
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Detta anses gälla även om sökandens egen exekutionstitel inte har vunnit 

laga kraft, t.ex. när verkställighet söks enligt 39 § UL. 

Det torde enligt vad beredningc:n vidare framhåller åligga gäldenären att 

styrka att förutsättningarna för kvittning föreligger. Om han kan göra det, 

torde kronofogdemyndigheten normalt förklara att fordringarna i den 

utsträckning som gäldenärens motfordran täcker sökandens fordran har 

gått i avräkning mot varandra. Här finns dock utrymme för vissa modali

teter i förfaringssättet. Gör gäldenären invändning om kvittning först 

sedan införsel eller utmätning har skett och är nyss angivna villkor 

uppfyllt, torde verkställigheten gä åter. om det kan ske. 

Beredningen föreslår iförsta stycket första meningen av 3 kap. 24 § att 

verkställighet inte får äga rum om svaranden visar att han har fullgjort 

betalningsskyldighet eller annan förpliktelse för vilken verkställighet söks. 

Enligt beredningen är det utan särskild föreskrift tydligt att bestämmelsen 

inte åsyftar omständighet som hade bort anföras före den prövning av 

saken som innefattas i dom eller beslut som sökanden har åberopat. 
Liksom f.n. ankommer det på gäldenären att styrka att betalning har skett, 

om detta bestrids av sökanden. Detsamma gäller om svaranden invänder 

att han har fullgjort annan förpliktelse. t.ex. skyldighet att fullgöra 

leveransavtal. Han är i verkställi;~hetsärendet praktiskt sett hänvisad till 

skriftliga bevis. Förhör med parterna kan dock äga rum. Vittnesförhör kan 

däremot enligt förslaget inte förek·Jmma hos kronofogdemyndigheten i hit

hörande ärenden. Om verkställighet vägras därför att betalning c.d. anses 

styrkt. innebär det inte hinder för sökanden att väcka talan vid domstol om 

att förpliktelsen inte är fullgjord, t.ex. därför att kvitto var falskt eller 
avsåg annan förpliktelse. 

Beredningen framhåller att av den föreslagna bestämmelsen motsätt

ningsvis framgår att verkställighet skall ske om svaranden inte kan styrka 

invändning om att förpliktelsen fullgjorts. Det bör regelmässigt åligga 

svaranden att styrka invändningen genast, vid äventyr att verkställighet i 

annat fall äger rum. Uppskov kan lätt medföra rättsförlust för sökanden. 

Om denne påstår att betalning har skett till obehörig person och påståendet 

inte kan lämnas utan avseende. kan det enligt beredningen vara motiverat 

att verkställighet påbörjas trots atr svaranden bör fä tillfälle att styrka sin 

invändning. Styrks invändning sedan verkställighet har påbörjats, skall 

redan vidtagen åtgärd gå åter. om det kan ske (tredje stycket). I andra fall 

kan det vara rimligt att verkställighet anstår något för att svaranden skall fä 

visst rådrum för att styrka sin invändning. Det kan då finnas anledning för 

kronofogdemyndigheten att vidta provisorisk åtgärd (jfr 7 kap. 12 §och 16 

kap. 3 § beredningsförslaget). 

Beredningen erinrar om att gäldenären ofta frivilligt betalar sin skuld 

sedan utmätning har sökts. Sker betalningen direkt till sökanden, är det 

gäldenärens sak all vid behov styrka att betalning har ägt rum. om inte 

sökanden redan har återkallat sin ansökan om verkställighet. Har åter-
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kallelse inte skett i fall då gäldenären påstår att han betalt skulden. bör 
kronofogdemyndigheten fråga sökanden hur det förhåller sig. Har endast 
själva utmätningsfordringen betalts, skall utmätning ske för kostnaderna i 
ärendet. om inte sökanden ändå återkallar ärendet i dess helhet. 

Om gäldenären inte betalar sin skuld direkt till sökanden utan till krono
fogdemyndigheten, skall enligt förslaget beloppet i regel anses utmätt i 
ärendet (jfr 5 kap. 29 §). Det betyder att utmätning av annan egendom 
skall hävas om sökanden är helt tillgodosedd med att ärendet fortgår med 
utgångspunkt från att i stället det inbetalade beloppet har blivit utmätt. 

Beredningen påpekar vidare att om verkställighet sker trots invändning av 
materiell innebörd, svaranden har möjlighet att få sin invändning prövad 
vid domstol, förutsatt givetvis att saken inte redan är rättskraftigt avgjord. 

Beredningen framhåller att om kronofogdemyndigheten trots sökandens 
bestridande anser betalning styrkt, myndigheten inte kan utlämna 

åberopat fordringsbevis till svaranden. Myndigheten får i sådant fall inte 
heller anteckna på fordringsbeviset att fordringen är betald. Däremot bör 
kronofogdemyndigheten på fordringsbeviset och ingiven exekutionstitel 
anteckna att verkställighet har blivit sökt men vägrats på grund av betal-

1 
ningsinvändning. Enligt beredningen bör föreskrifter i vad mån anteckning 
skall göras på fordringsbevis och exekutionstitel meddelas i administrativ 
ordning. 

Enligt beredningens mening bör, om kronofogdemyndigheten har funnit 
hinder föreligga mot verkställighet. ny ansökan om verkställighet i viss 

utsträckning kunna lämnas utan avseende utan närmare prövning i sak. 
När ansökan om verkställighet har avslagits med anledning av invändning 

om att förpliktelsen fullgjorts, bör sålunda en ny ansökan som inte grundar 
sig på nytillkomna omständigheter inte tas upp till prövning. Om emellertid 
sökanden vänder sig till domstol och får fastslaget att förpliktelsen inte har 
fullgjorts. är han givetvis berättigad att göra en ny ansökan under åbe
ropande av jämväl den nya domen. Detsamma bör gälla om sökanden åbe
ropar andra nya omständigheter som inte har prövats i det tidigare ärendet. 
Vad som enligt beredningen bör hindras är att samma sak måste om
prövas, kanske flera gånger och vid olika kronofogdemyndigheter. utan att 
något nytt har tillkommit som kan föranleda en annan utgång. Om krono
fogdemyndighetens beslut har överklagats och fastställts i högre instans, 
bör dennas beslut inte bli mera bindande än kronofogdemyndighetens be
slut. 

Beredningen anför vidare att likartade frågor uppkommer om gäldenären 

har gjort invändning om kvittning och att dessa enligt beredningens mening 
bör besvaras med utgångspunkt frän den uppfattning om kvittnings 
rättsliga innebörd som har godtagits i lagen (1936:81) om skuldebrev, 

särskilt 15 §. Detta innebär att rättsverkningarna av kvittning inträder 
oberoende av någon judiciell prövning, dvs. i och med kvittningsförklaring 

- om nämligen förutsättningarna för kvittning förelåg. Beredningen erinrar 
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om att kvittning vid verkställigh1!t inte f.n. anses kunna äga rum annat än 
om gäldenärens motfordran har fastställts genom dom som vunnit laga 
kraft eller genom annan exekutionstitel som får verkställas lika med laga
kraftvunnen dom. Som skäl härför har anförts att kvittning hindrar borge
nären från att få utmätning i an:1an tillgång än motforddngen och därför 
måste ge borgenären samma trygghet som betalning. Vidare har anförts att 
det inte vid utmätning kan fordras mindre för kvittning än vid lagsökning. 
För att gäldenären i lagsökningsmål skall få kvitta sin skuld mot fordran 
hos borgenären krävs att denna fordran är sådan att den kan utkrävas 
genom lagsökning. dvs. grundar sig på skuldebrev eller annat skriftligt 
fordringsbevis (l och 14 §§ lagsökningslagen), samt att fordringen är klar 
och förfallen. 

Beredningen anser att rådand•! uppfattning ensidigt gynnar sökanden. 
Kvittning bör även vid verkställighet såvitt möjligt likställas med betal
ning. Det bör inte rimligen krävas att motfordringen är domfäst. Detta 
gäller oavsett om svaranden har redan före verkställighetsärendet avgett 
kvittningsförklaring eller gör sådan förklaring i ärendet. Inte heller bör det 
enligt beredningen ställas upp något formellt krav på att motfordringen 
grundas på skriftligt fordringsbevis. Det är emellertid inte lämpligt att det 
exekutiva ärendet får svälla ut till något som liknar en process om motford
ringens existens, och verkställigheten bör inte heller få vila i avvaktan på 
att tvist om motfordringen prövas vid domstol. På grund härav kan inte 
vilken motfordran som helst beaktas i verkställighetsärende. Beredningen 
föreslår att svaranden inte får åberopa kvittning med motfordran annat än 
om denna är ostridig eller eljest klar. Att fordringen är klar - trots att den 
inte är ostridig - innebär att invändning som framställs mot fordringen är 
uppenbart ogrundad och därför kan lämnas utan avseende. Att allmänna 
förutsättningar för kvittning också måste föreligga är tydligt. Underhålls
fordran kan t.ex. inte mötas med motfordran av vanlig beskaffenhet. 
Vidare måste motfordringen vara förfallen till betalning. 

Den föreslagna bestämmelsen omfattar såväl det fallet att gäldenären 
yrkar kvittning först i verkställighetsärendet som att han åberopar en tidi
gare avgiven kvittningsförklaring. Ett först i det exekutiva ärendet fram

ställt kvittningsyrkande bör enligt beredningen regelmässigt anses inne- . 
fatta en direkt kvittningsförklaring och inte bara en hemställan att krono

fogdemyndigheten skall genomföra kvittning. Medger sökanden eller 
styrker svaranden att förutsättningarna för kvittning föreligger i ärendet, 

får verkställighet inte äga rum. Förslaget jämställer alltså kvittning med 
betalning. Liksom vid invändning om betalning kan det knappast bli fråga 
om att styrka motfordran annat än med skriftliga bevis. Styrks kvittnings
invändning först sedan verkställighet har påbörjats. skall redan vidtagen 

åtgärd gå åter, om det kan ske (tredje stycket). 
Om kronofogdemyndigheten godtar en kvittningsinvändning, bör dess 

beslut innehålla att verkställighet inte kan meddelas. Kronofogdemyndig-
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hetens beslut innebär inte - lika litet som när invändning om betalning god

tas - att saken blir rättsligt avgjord mellan parterna. Sökanden har alltså 

möjlighet att vända sig till domstol för att få fastslaget att svaranden inte 

har kvittningsgill motfordran (jfr sista stycket). Ogillas åter svarandens 

kvittningsinvändning, är denne å sin sida oförhindrad att väcka talan vid 

domstol (liksom han kan framställa samma invändning i annat verkställig

hetsärende ). 

Om kronofogdemyndigheten mot sökandens bestridande godtar kvitt

ningsgill motfordran, fär sökandens fordringsbevis inte lämnas ut till 

svaranden. Däremot bör enligt beredningen kronofogdemyndigheten på 

fordringsbeviset och ingiven exekutionstitel anteckna att verkställighet har 

sökts men på grund av kvittningsinvändning vägrats. Därvid måste 

motfordringen - främst i sökandens intresse - identifieras. Anteckning om 

att motfordran har använts till kvittning bör också ske på fordringsbevis 

och eventuell cxekutionstitel som svaranden har åberopat. Om svaranden 

vägrar att inge fordringsbevis när det behövs, bör hans kvittningsinvänd

ning avvisas. Vägledande bestämmelser i dessa hänseenden kan enligt 

beredningen lämpligen intas i blivande tillämpningskungörelse till UB. 

Om svarandens motfordran inte täcker hela sökandens fordran, får verk

ställighet äga rum för den överskjutande delen. Beredningen påpekar att 

anteckningar på fordringsbevis och exekutionstitel naturligtvis skall 

avfattas på ett sätt som svarar mot detta förhållande. Eftersom rättsverk

ningarna av rättmätig kvittning inträder i och med kvittningsförklaringen 

upphör ränteberäkningen omedelbart på ömse sidor så långt kvittning har 

skett. 

Beredningen framhåller att kvittningens natur är av betydelse även för 

frågan i vad m:'ln kronofogdemyndighetens beslut att vägra verkställighet 

på grund av kvittningsförklaring skall hindra prövning av ny ansökan om 

verkställighet. Om sökanden väcker talan vid domstol och denna förklarar 

att svaranden inte har kvittningsgill motfordran, kan sökanden återkomma 

och fä verkställighet. Kan sökanden åberopa andra nya omständigheter, 

bör han också vara berättigad att göra ny ansökan om verkställighet. I 

övrigt bör ny verkställighetsansökan avvisas. 

Om kronofogdemyndigheten iakttar de regler som här angetts och gör 

vederbörliga anteckningar, bör det enligt vad beredningen framhåller inte 

intriiffa att löpande skuldebrev, som rätteligen skall anses betalt kontant 

eller genom kvittning, kommer i händerna på godtroende innehavare som 

skulle kunna göra fordringen gällande mot gäldenären. Självfallet kan 

gäldenär, om detta likväl skulle inträffa. på sin sida fordra ersättning av 

borgenären. 

I andra .1·rycket av paragrafen behandlar beredningen invändning om att 

annat särskilt förhållande som rör parternas mellanhavande utgör hinder 

mol verkställighet. Sådana invändningar kan vara av skilda slag. Även 

omständigheter som kronofogdemyndigheten självmant har att beakta om-
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fattas av föreskriften. Beredning1:n har ansett det befogat att man beaktar 

även vissa invändningar som gör verkstiillighetsfrågan så tvivelaktig att 

invändningen inte rimligen kan lämnas utan avseende. Hur mycket som 

skall fordras till stöd för att invändning som här avses skall beaktas måste 

enligt beredningen bero på grunden till invändningen och omständig

heterna i det särskilda fallet. Beredningen påpekar att om verkställighet 

vägras i fall som nu avses, har sökanden möjlighet att vid behov söka kvar

st.id eller annan handräckning i a"lvaktan att saken blir prövad av domstol 

eller annan behörig myndighet. 

Besfammelsen i andra stycket är enligt beredningen tillämplig beträf

fande stl.väl betalningsskyldighet :mm annan förpliktelse, t.ex. om svaran

den invlinder att sökanden efter d1!t att dom eller annan exekutionstitel till

kommit har beviljat honom anstånd med betalning. Invändningen kan 

regelmässigt beakta~ endast om den styrks. Undantagsvis kan det möjligen 

förekomma att mellanhavandet mellan parterna har blivit så komplicerat 

att sti\ndpunkt inte kan tas i exekutiv väg utan tvistefrågan bör bli föremål 

för domstols eller annan behörig myndighets avgörande. Ett annat exem

i;el är att svaranden gör invändning med avseende på motprestation som 

utgör villkor för förpliktelsen. Svaranden har t.ex. ålagts att betala visst 

belopp mot att viss egendom överlämnas till honom. l detta läge är det i 

princip sökanden som skall visa att hans prestation är fullvärdig. I fråga 

om verkställighet av skyldighet ai:t µtge viss lös egendom kan sva»anden 

tänkas invända att han har överlåtit egendomen eller upplåtit panträtt till 

annan. med verkan att han inte kan utge egendomen (jfr NJA 1953 s. 499, 

där tredje man gjorde invändning om att han hade retentionsrätt i egen

domen). Beredningen hänvisar o;;ksä till NJA 1968 s. 516, som avsåg 

borgensmans regressrätt. Att försiktighet är påkallad när fråga är om att in

ställa verkställighet på grund av invändning som inte styrks till fullo är 

enligt beredningen uppenbart. 

Beredningen påpekar att andra stycket i paragrafen inte avser invänd

ning som rör de allmänna formella förutsättningarna för verkställighet. 

Sädana invändningar omfattas f.ö. inte heller av första stycket i para

grafen. Bestämmelsen gäller endast det materiella rättsförhä.llandet mellan 

parterna. dvs. deras mellanhavande. 

I detta sammanhang erinrar beredningen om att det har gjorts gällande 

att tioärspreskription skall självmant beaktas av exekutiv myndighet. 

Beredningen är inte övertygad om ;;,tt detta numera kan anses vara gällande 

rätt. I ordinär process skall tioårspreskription inte beaktas självmant av 

domstolen, troligen inte ens om svaranden har uteblivit. Det är mera tvek

samt om detsamma gäller i lagsökningsmål. I sådant mål synes preskrip

tion tidigare ha beaktats även utan invändning, men i rättsfallet Svensk 

Juristtidning 1966 ref. s. 35 har motsatt ståndpunkt intagits. Beredningen 

anser att frågan om tioårspreskription inte bör tas upp av kronofogde

myndigheten annat än efter invändning. Om sådan framställs, åligger det 
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sökanden att visa att preskription inte inträtt. 
Om svaranden sedan verkställighet har inletts styrker invändning om 

fullgörelse eller kvittning eller gör annan invändning som inte kan lämnas 
utan avseende och hinder sålunda föreligger mot verkställighet, bör, som 
tidigare har framhållits, redan vidtagen verkställighetsåtgärd gå åter, om 
det kan ske. Föreskrift härom har beredningen tagit upp i paragrafens 
tredje stycke. Hinder mot återgång kan föreligga t.ex. om utmätt egendom 
har hunnit säljas. Även försäljning kan emellertid undanröjas, om den 

överklagas i tid. 
Som framgår av det tidigare anförda är det inte avsett att krono

fogdemyndighetens beslut med anledning av sådan invändning mot 
verkställighet som avses i 3 kap. 24 § skall utgöra hinder mot att vad som 
är tvistigt prövas i rättegång, vare sig kronofogdemyndighetens beslut går i 
ena eller andra riktningen. Sista stycket i paragrafen innehåller en erinrar. 
härom. Bestämmelsen ger inte domstol befogenhet att pröva fråga som inte 
hör till domstols kompetens. En dom i målet rubbar inte heller i och för sig 
kronofogdemyndighetens förrättning, t.ex. försäljning av utmätt egendom. 

Remissyttrandena. Svea hol'rätt noterar med tillfredsställelse att 

beredningen har sökt reglera den intrikata frågan om verkan av gäldenärs 
invändningar mot verkställighet men anser att vissa erinringar likväl kan 
göras mot de föreslagna bestämmelserna. Hovrätten ifrågasätter till en 
början om det inte av första meningen i första stycket tydligare bör 
framgå att bestämmelsen i enlighet med vad beredningen uttalar i motiven 
inte åsyftar omständighet som hade bort anföras före den prövning av 
saken som innefattas i dom eller beslut som sökanden åberopat. I 
sammanhanget understryker hovrätten att det vid tillämpningen bör råda 
ett högt beviskrav för att verkställighet skall kunna förhindras samt att det 

i enlighet med vad beredningen förordar i motiven bör åligga svaranden att 
genast styrka sin invändning. 

Den i andra meningen av första stycket föreslagna bestämmelsen .om 
kvittning i samband med verkställighet tillstyrks i allmänhet av de remiss
instanser som har yttrat sig i frågan. Länsstyrelsen i Stockholm.i· liin anför 
sålunda att den föreslagna ändringen får anses riktig och rättvis gentemot 
gäldenären. Länsstyrelsen i Äfrsborgs län finner beredningens över
väganden välbetänkta och bestämmelsen lämpligt utformad. Ad1•okat
samfu11det anser förslaget innebära en välmotiverad ändring till gälde

närens förmån i förhållande till gällande rätt. 

Svea hovrätt är emellertid kritisk mot den föreslagna bestämmelsen och 
anser att man bör hålla fast vid nuvarande praxis i fråga om möjligheterna 
till kvittning. En ändring synes dock motiverad i så måtto att ett kvitt

ningsvis äberopat avgörande som inte har vunnit laga kraft bör kunna 
föranleda inställande av vidare verkställighet i utsökningsärendet. 

Hovrätten framhåller bl.a. att förslaget medför att den som utför verkstäl
ligheten - härvid är inte alltid fråga om rättsbildad personal - ställs inför 
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svåra överväganden. K vittnings;regeln kan medverka till att det exekutiva 

förfarandet utvecklas till ett slags rättegång, en tendens som det finns 

anledning att se upp med. Hovrätten påpekar också att förslaget får den 

egendomliga konsekvensen att vissa processuella bestämmelser om 

kvittning sätts ur spel, t.ex. JO kap. 17 § tredje stycket och 50 kap. 25 § 

tredje stycket RB. De omständigheter som talar för att kvittningsfordringen 

inte har fätt prövas i process om huvudfordringen talar även mot att 

invändningen skall fä framställa~. hos kronofogdemyndigheten. 

Även h01·rätte11 för Västra S1•erige har kritiska synpunkter på den före

slagna kvittningsbestämmelsen. Hovrätten godtar i och för sig ett slopande 

av kravet på att kvittningsfordringen skall vara domfäst (eller mot

svarande l för att få åberopas i verkställighetsärendet. Hovrätten ställer sig 

emellertid avvisande till att kvittning skall kunna ske även när motford

ringen inte grundar sig på skriftligt fordringsbevis. En muntlig fordran kan 

enligt hovrättens mening inte antas bli identifierad med tillräcklig säkerhet 

i det summariska förfarande som exekution utgör. Hovrätten har inte 

någon erinran mot förslaget att kronofogdemyndigheten inte längre skall 

avräkna fordringarna mot varai~.dra utan i stället meddela beslut om att 

verkställighet inte kan äga rum. Lagtexten har emellertid inte avfattats i 

enlighet härmed. Är det endast fråga om en begäran att kronofogdemyn

digheten skall verkställa avräkning av fordringarna, blir lagrummet inte 

tillämpligt. Andra meningen i första stycket borde i stället direkt ange vad 

myndigheten skall göra, om svaranden åberopar en motfordran till kvitt

ning. 

Bestämmelsen i andra stycket att verkställighet kan hindras om 

svaranden åberopar annat särskilt förhållande än som avses i första 

stycket innebär enligt jordbrukskasseförbundet ökade möjligheter för 

tredskande gäldenärer att genom allehanda svårbedömbara invändningar 

förhala verkställigheten av ett utsökningsärende. Allmänt sett bör restrik

tivitet iakttas när det gäller invändningar som både bör och kan framställas 

i ett tidigare skede av indrivningsförfarandet. Genom en justering av 

lagtexten bör klart fastslås att do endast är vid mer kvalificerade invänd

ningar som verkställigheten kan avbrytas. En sådan justering förordas 

också av S1·ea hm·rätt och cufrokatsamfundet. 

Beredningens uttalande att fråga om tioårspreskription bör beaktas 

endast efter invändning möter kritik från ett par remissinstanser. 

Hovrätten för Västra S1•erige anser sålunda övervägande skäl tala för att 

sådan preskription skall beaktas självmant av kronofogdemyndigheten. På 

exekutionsstadiet torde en gäldenär sällan anlita juridisk sakkunskap och 

han torde ofta vara okunnig om möjligheten att framställa preskriptions

invändning. Även kronofogdeför.~ningen och TCO anser att preskriptions

fråga bör prövas självmant av myndigheten. 

Föredraganden. Första meningen av första stycket i paragrafen 

överensstämmer med vad beredningen har föreslagit. Jag vill framhålla att 
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bestämmelsen inte il.syftar omständighet som hade bort anföras före den 

prövning av saken som innefattas i åberopad exekutionstitel. I likhet med 

beredningen anser jag att någon uttrycklig bestämmelse härom inte 

behövs. Det är si\.lunda tydligt att svaranden inte mot verkställighet av 

betalningsdom mot honom kan 1\.beropa att skulden i själva verket har 

betalats redan före domen. Avgörandets rättskraft anses medföra att 

sådana invändningar prekluderas vare sig de har förts fram i processen 

eller inte. l fråga om kvittning i vanlig rättegång omfattar däremot domens 

rättskraft endast fordran som har åberopats till kvittning och prövats av 

domstolen. 
Vad jag har sagt nu tar närmast sikte på invändningar mot anspråk som 

har prövats av allmän domstol. l fråga om invändningar mot exekutions

titlar som har meddelats av annan instans än allmän domstol är det osäkert 

i vad mån det resonemang som har förts nu har motsvarande tillämpning. 
Med hänsyn härtill är det knappast möjligt att i lagtexten ange i vilken 

utsträckning invändning som hänför sig till tiden före exekutionstitelns 

tillkomst kan beaktas av kronofogdemyndigheten. 

Som andra mening i första stycket har beredningen föreslagit en bestäm

melse om verkan av att gäldenären i mål om verkställighet åberopar rätt till 

kvittning med motfordran. Beredningens förslag innebär den ändringen i 

förhållande till vad som nu anses gälla att det för rätt till kvittning inte 

längre skall krävas att motfordringen har fastställts genom lagakraft

vunnen dom eller annan exekutionstitel som får verkställas lika med laga

kraftvunnen dom. Vidare utgår beredningen från att kvittning sker genom 

svarandens kvittningsförklaring och inte genom beslut av kronofogdemyn

digheten. Rätts verkningarna av kvittningen inträder redan i och med kvitt

ningsförklaringen, om förutsättningarna för kvittning då föreligger. Denna 

uppfattning om kvittningens rättsliga innebörd. den s.k. civilrättsliga kvitt
ningsläran, har som beredningen framhåller godtagits i bl.a. skuldebrevs
lagen. 

Förslaget i denna del har fått ett positivt mottagande av flera remiss

instanser. Från ett par håll uttrycks dock kritik mot förslaget. Även om jag 

finner de farhågor angående tillämpningen som framförts något över

drivna. är det tydligt att den av beredningen föreslagna ordningen någon 
gång kan ställa kronofogdemyndigheten inför svårbemästrade problem. 

Det är också möjligt att gäldenären frestas att framställa obefogade kvitt

ningsinvändningar i syfte att undgå verkställighet. Även om invändningen 

vid ett närmare påseende kan lämnas utan avseende belastas i så fall 

kronofogdemyndigheten onödigtvis genom den utredning som i alla 

händelser måste företas. 

Av nu anförda skäl har i departementsförslaget den begränsningen 

gjorts i förhållande till beredningsförslaget att kvittning får åberopas 

endast i två fall, nämligen dels när motfordringen grundar sig på skulde
brev eller annat skriftligt fordringsbevis, dels när motfordringen har fast-
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ställts genom dom eller annan e·xekutionstitel. Något krav på att exeku

tionstiteln skall ha vunnit laga kraft bör inte upprätthållas, men exeku

tionstiteln måste, när fordringen inte grundar sig på skuldebrev eller annat 

skriftligt fordringsbevis, vara sädan att den berättigar till verkställighet 

t.ex. enligt reglerna för icke lagakraftvunna betalningsdomar. Till följd av 

den nu förordade regleringen ha:· beredningens krav på att motfordringen 

skall vara "ostridig eller eljest klar" fått utgå. 

I departementsförslaget har vidare ordalydelsen av förevarande 

bestämmelse jämkats så att den täcker såväl det fallet att gäldenären 

åberopar en tidigare kvittningsförklaring som att han utan föregående 

kvittningsförklaring begär kvittning i utsökningsmålet. Någon avgörande 

vikt bör inte fästas vid de ordalag gäldenären använder. Begär han sålunda 

att fordringarna skall avräknas mot varandra får detta anses som en 

begära{! om kvittning. 

Departementsförslaget innebär i nu berörda del inte i övrigt några 

ändringar i förhållande till beredningens förslag. För att kvittning skall 

kunna komma i fråga krävs sålunda att kronofogdemyndigheten finner att 

allmänna förutsättningar för kvittning föreligger. I huvudsak betyder detta 

att det skall vara samma parter i de båda gäldsförhållandena, att motford
ringen går ut på en prestation som är duglig till uppfyllelse av huvudford

ringen samt att den är förfallen till betalning. Från dessa huvudprinciper 

förekommer emellertid titskilliga undantag, som ibland vidgar och ibland 

inskränker kvittningsrätten. När huvudfordran och motfordran har 

uppkommit ur samma rättsförhållande (konnexitet) gäller sålunda i flera 

fall en vidgad k vittningsmöjligheL K vittningsförbud gäller i flera fall där 

sociala hänsyn talar mot att betabing kan fullgöras genom kvittning, t.ex. 
i fråga om underhållsbidrag. Kror:ofogdemyndigheten har att när kvittning 

begärs ta ställning till huruvida de förutsättningar som anses gälla är 
uppfyllda i det enskilda fallet. 

Om kronofogdemyndigheten godtar kvittningsinvändningen, bör kvitt

ningens rättsverkningar anses ha inträtt redan i och med kvittningsför
klaring. om sådan har avgetts. Som beredningen framhåller bör ett först i 

utsökningsmälet framställt kvittningsyrkande regelmässigt anses innefatta 

en direkt k vittningsförklaring. Saken har närmast betydelse för ränte

beräkningen. Kronofogdemyndighetens beslut med anledning av godtagen 

kvittningsinvändning blir att verkställighet inte kan meddelas till den del 

huvudfordringen täcks. I verkställighetsförordning till balken kan 

meddelas de föreskrifter beträffande anteckning på exekutionstitel eller 

fordringsbevis som behövs. 

K vittningsbestämmelsen är i princip tillämplig även i allmänna m1.\.I. I 

praktiken torde dock kvittning i shdana mål knappast bli aktuell, eftersom 

det som regel brister i de allmänna förutsättningarna för kvittning. Det kan 

i sammanhanget påpekas att staten före utbetalning av skatte- och avgifts

restitutioner får kvitta enligt sä:rskilda regler (se t.ex. 68 § 6 mom. 
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uppbördslagen). Förslag om en utbyggnad av dessa kvittningsregler 
övervägs f.n. inom budgetdepartementet. 

Andra stycket i förevarande paragraf överensstämmer med bered
ningens förslag. Hur mycket som i det enskilda fallet bör krävas för att 
verkställighet skall vägras med stöd av bestämmelsen beror pä invänd

ningens innebörd och omständigheterna i övrigt. 

När det gäller frågan huruvida tioärspreskription bör beaktas självmant 

eller endast efter invändning vill jag först nämna all det synes tveksamt 
vad som skall anses som gällande rätt. I vanlig rättegång beaktas 
preskription endast efter invändning och detta talar i viss män för bered

ningens ståndpunkt att invändning bör krävas även i verkställighetsför

farande. Saken bör emellertid bedömas med hänsyn till de särskilda förhål

landen som präglar detta förfarande. Det är sålunda tydligt att parternas 
pästäenden och invändningar inte kan tillmätas samma formella betydelse 

som i en ordinär civilprocess. Det förhällandet att preskription inte 

beaktas självmant av domstol i ordinär civilprocess bör med tanke härpå 

inte tillmätas avgörande vikt när det gäller att ta ställning till frågan för 
utsökningsmålens del. Enligt min mening finns vidare inte någon 

anledning för kronofogdemyndigheten att medverka vid indrivningen av 

preskriberade fordringar om det kan undvikas. Det kan inte gärna accepte

ras att kronofogdemyndigheten skulle vara förhindrad att upplysa gälde
nären om att preskription har inträtt, t.ex. när borgenären vet att ford

ringen är preskriberad men räknar med att gäldenären förbiser detta. Över
vägande skäl talar därför för att kronofogdemyndigheten får självmant 
beakta den vanliga fordringspreskriptionen och avvisa begäran om 

verkställighet om borgenären inte kan styrka att preskriptionsavbrott har 

.skett. 
Om exekutionstiteln ger anledning till misstanke att fordringen är 

preskriberad. bör kronofogdemyndigheten ta kontakt med borgenären och 
höra efter hur saken ligger till. Borgenären bör givetvis sättas i tillfälle att 
visa att preskription inte har inträtt. Hart.ex. preskriptionen avbrutits, får 
det krävas att borgenären klargör pä vilket sätt det har skett. Vid behov 

bör gäldenären höras över sökandens påstående att preskriptionsavbrott 
har skett. Kronofogdemyndigheten bör emellertid inte åläggas någon 
längre gående undersökningsplikt med avseende på preskription. Att 

kronofogdemyndigheten företar verkställighet oaktat preskription har 

inträtt bör sålunda inte under några omständigheter grunda skadestånds

skyldighet för staten mot gäldenären. Enligt gällande rätt anses en 

gäldenär som betalar en fordran trots att den enligt de allmänna preskrip

tionsbestämmelserna är preskriberad inte ha rätt att med åberopande av 

preskriptionen äterfä beloppet av borgenären. Denna princip bör gälla 
även vid verkställighet. 

Vad jag har anfört nu tar främst sikte på den allmänna fordrings
preskriptionen. Det ligger i sakens natur att vissa speciella preskriptions-

3 kap. 21 § 333 



Prop. 1980/81: 8 

bestämmelser, t.ex. 71 § uppbördslagen, alltid skall beaktas självmant. Att 

i balken ta upp uttryckliga bestämmelser i nu berörda hänseenden finner 

jag inte nödvändigt. 
Beredningen har gjort vissa uttalanden om i vad mån ny verkställighets

ansökan skall tas upp till prövning. när kronofogdemyndigheten i ett 

tidigare mål har ansett hinder föreligga mot verkställighet. Uttalandena 
går ut på att ny ansökan bör tas upp till prövning, om sökanden åberopar 

nya omständigheter, men eljest avvisas. Enligt min mening bör emellertid 

en tidigare verkställighetsansökan över huvud inte utgöra hinder mot att 

ny ansökan i samma sak tas upp av kronofogdemyndigheten. Jag får 

hänvisa till de närmare uttalanden i frågan som har gjorts i den allmänna 

motiveringen !.avsnitt 5.4). 
Tredje och fjärde styckena i p3.ragrafen överensstämmer i sak med vad 

beredningen har föreslagit. 

Upphävande av exekutionstitel 

22 § Paragrafen innehåller best:immelser om verkan av att exekutions

titel upphävs. Den motsvarar 3 kap. 26 §beredningens förslag. 

Gällande rätt. Upphävs dom p1t grund varav "utmätning, kvarstad eller 

annan verkställighet följt''. skall enligt 50 § UL verkställigheten gå åter om 

det kan ske. även om klagan förs mot den dom eller det beslut varigenom 
först nämnda dom har upphävts. Sökanden skall också ersätta all skada. 
Den som har fått lyfta eller tillträda något är skyldig att genast betala 

tillbaka lyft belopp med ränta r·~Sp. återställa mottagen egendom med 
fallen avkastning. Det sagda har motsvarande tillämpning när en dom, utan 

att upphävas, helt eller delvis ändras på sådant sätt att underlaget för 
verkställighet rycks undan. Bestämmelserna torde vara analogiskt tillämp
liga när annan exekutionstitel än dom upphävs eller ändras. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår i 26 § bestämmelser som före
skriver inställande av verkställighet och återgång av redan vidtagna 
åtgärder när exekutionstitel upphävs. Bestämmelserna avses vara direkt 

tillämpliga på alla slag av exekutionstitlar. Paragrafen inbegriper alltså 
även förvaltningsmyndighets beslut, skiljedom, förbindelse och annan 

exekutionstitel som efter klandenalan upphävs av domstol. Och bestäm

melserna avser inte bara sådana fall då domstols eller annan myndighets' 

avgörande upphävs efter överklagande i ordinär väg utan också fall då 
avgörande upphävs efter anlitande av särskilt rättsmedel. Även undan

röjande pä grund av rättegångsfel c.d. hör hit. Vad i förslaget sägs om upp

hävande av exekutionstitel gäller även partiell ändring. 1 sådant fall skall 
verkställighetens inställande och återgång anpassas till ändringens omfatt
ning. 

Enligt första stycket i beredningens förslag skall sökt verkställighet 
omedelbart inställas, om exekutionstitel upphävs. Kronofogdemyn-
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digheten skall inte avvakta att dom eller beslut varigenom exekutionstiteln 
har blivit upphävd vinner laga kraft. Det förutsätts inte särskild begäran 
från svaranden för att verkställigheten skall inställas. Bestämmelsen avses 
gälla all verkställighet. 

När exekutionstiteln upphävs, skall enligt första meningen i andra 
stycket beredningsförslaget verkställighetsåtgärd som har vidtagits i 
ärendet såvitt möjligt återgå. Detta skall som regel ske utan att man 
avvaktar att det. avgörande varigenom exekutionstiteln upphävts har 
vunnit laga kraft. Återgången avser att återställa det läge som rådde före 
verkställigheten. något som dock inte alltid är möjligt. Om utmätt 
egendom har sålts, kan t.ex. egendomen inte återställas till gäldenären 
annat än om försäljningen överklagas och undanröjs. Ett annat fall är enligt 
beredningen att sökanden efter verkställighet av utgivningsdom har 
förbrukat egendomen eller överlåtit den till någon som var i god tro. 

Regeln att återgång skall ske genast är inte ovillkorlig. Domstol som i ny 
dom upphäver exekutionstiteln kan enligt förslaget förordna att återgång 
inte skall ske förrän den nya domen har vunnit laga kraft. Anledning att 
meddela sådant förordnande kan enligt beredningen föreligga om be

dömandet av en tveksam fråga har varit avgörande för domen och 
omedelbar återgång av verkställigheten skulle medföra olägenheter som 

svårligen kan avhjälpas om högre instans skulle komma till annat resultat. 
Vad som har sagts nu om domstols dom har motsvarande tillämpning när 
annan exekutionstitel upphävs genol!l avgörande av domstol eller genom 
annan myndighets beslut. 

När det gäller utmätning och införsel har beredningen inte ansett undan
taget på grund av särskilt förordnande till fyllest. Vad först angår 
utmätning framhåller beredningen att återgång därav innebär att den 

utmätta egendomen lämnas till gäldenärens fria rådighet. Om utmätning 
går åter men det beslut varigenom exekutionstiteln har upphävts över
klagas och högre instans fastställer exekutionstiteln, måste ny utmätning 
äga rum. Därvid måste bl.a. ny beneficieprövning ske. Gäldenären saknar 
kanske då utmätningsbar egendom. Att överinstansen har fastställt exeku
tionstiteln blir med andra ord ett slag i luften. En sådan ordning är enligt 
beredningen inte tillfredsställande. Medan fråga om exekutionstitelns 
bestånd är svävande bör därför redan verkställd utmätning i allmänhet inte 
gå åter. Beredningen erinrar om den situationen att verkställd utmätning 
upphävs därför att den utmätta egendomen anses tillhöra tredje man e.d. 
Om överexekutor meddelar sådant beslut gäller f.n. att redan verkställd 
åtgärd inte skall gå åter innan utslaget har vunnit laga kraft, såvida inte 
överexekutor har förordnat därom (210 § 2 mom. UL). Detsamma gäller i 
fråga om hovrätts utslag eller beslut (218 § 2 mom. ULl. Motsvarande 
synes böra gälla när exekutionstitel upphävs. 

Om en exekutionstitel som har föranlett införsel upphävs och uppburna 
belopp bctalts tillbaka samt exekutionstiteln efter klagan åter fastställs, 
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kan det enligt vad beredningen framhåller vara omöjligt för den som har 

fått införsel att ånyo - åtminstone inom rimlig tid - få ut beloppet. Införsel 

gäller ofta underhållsbidrag, då d'~t är särskilt olyckligt med åtgärder fram 

och tillbaka. Den som har fått införsel för underhåll bör som regel inte bli 

återbetalningsskyldig förrän det genom lagakraftvunnet avgörande har 

fastställts att bidrag inte skulle utgå. 
På anförda skäl anser beredningen att vidtagna verkställighetsåtgärder 

inte bör utan vidare omedelbart gå åter när det är fråga om införsel eller 

utmätning. Domstol eller annan myndighet vilken upphäver exekutions
titel som har föranlett införsel eller utmätning bör emellertid kunna 

förordna att vidtagen verkställighetsåtgärd skall gå åter genast. Bestäm

melser härom har tagits upp i andra meningen av andra stycket. Bered

ningen framhåller att befogenheten att förordna om omedelbar återgång av 

verkställighetsåtgärd bör begagnas endast när starka skäl föreligger. t. ex. 
därför att svaranden har betydande olägenhet av att vidtagna åtgärder tills 

vidare består. 
Regeln att vidtagen åtgärd skall gå åter riktar sig enligt beredningen int. 

bara till kronofogdemyndigheten utan också till den som har sökt och fått 
verkställighet. I ärende om verkställighet av betalningsskyldighet är 

sålunda sökanden skyldig att bet:Ja tillbaka medel som han har lyft. Skall 

införsel gå åter och har innehållet belopp ännu inte redovisats till 
sökanden. skall kronofogdemyndigheten betala ut beloppet till gäldenären. 
När utmätning skall gå åter, upphör rätts verkningarna av utmätningen. 

Har den utmätta egendomen ime hunnit säljas, skall kronofogdemyn
digheten återställa egendomen till gäldenären. Har försäljning skett men 
influtna medel inte hunnit redovisas skall dessa betalas ut till gäldenären. 
Härvid gäller dock vissa förbehåll. Det måste sålunda beaktas att pant
havare eller annan kan ha rätt till betalning ur medlen. Om åter den 
verkställighet som skall gå tillbaka avsett skyldighet att utge viss lös 
egendom eller att avflytta från lägenhet. skall sökanden medverka till att 
den besittning som har rubbats genom verkställigheten återställs. Har i 
ärende om verkställighet av utgivningsdom egendomen omhändertagits 
men inte hunnit utlämnas till sökanden, skall kronofogdemyndigheten 

återställa den till svaranden. 
När kronofogdemyndigheten i enlighet med det sagda skall återställa 

omhändertagen egendom eller betala ut ej redovisade medel. krävs inte 

någon särskild begäran från svaranden. I andra fall förutsätts att 

svaranden enligt vad som sägs i det följande begär att verkställigheten 

skall gå åter. 

När sökanden skall betala tillbaka pengar som han har lyft, är han 
skyldig att betala ränta. Bestämmelse härom finns i 2 kap. 18 § bered

ningens förslag. Skall egendom återställas, bör sökanden även utge avkast
ning som har fallit av egendomen. Någon särskild föreskrift härom torde 
enligt beredningen inte behövas hlir (jfr 3 kap. 8 § ). 
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Beredningen erinrar om att återgång även kan gå ut över tredje man. Om 
utmätt egendom har sålts, går dock försäljningen inte utan vidare åter. 
Har försäljningen inte vunnit laga kraft, kan den emellertid enligt förslaget 
undanröjas efter besvär av gäldenären. I så fall behöver givetvis köparen 
inte återställa egendomen annat än mot återbekommande av vad han har 

betalt jämte ränta. Gäldenären kan anföra besvär över skedd försäljning 

även om dom eller beslut varigenom exekutionstiteln upphävts ännu ej har 

vunnit laga kraft. Denna talan bör enligt beredningen prövas efter 

allmänna överväganden om det är rimligt att, i det ovissa läget, häva 
försäljningen för att inte i motsatt fall kännbar skada skall vållas klagan

den. Båda sidors rimliga anspråk kan då tänkas bli tillgodosedda genom att 
hovrätten låter besvärsmålet vila tills frågan om exekutionstitelns bestånd 
har blivit slutligt prövad. I fråga om lös egendom som har betydande 

värde och fast egendom erinrar beredningen om att förslaget uppställer 

förbud mot försäljning därav innan exekutionstiteln har vunnit laga kraft, 
om denna inte är sådan att den får verkställas som lagakraftvunnen dom 

(9 kap. 3 § andra stycket). 

Om sökanden inte frivilligt fullgör sin skyldighet att betala tillbaka medel 

som han har lyft eller att återställa besittning som rubbats, bör enligt 
beredningen svaranden vara berättigad att vid behov få biträde av krono
fogdemyndigheten för genomförande av verkställighetens återgång, utan 

att han för ändamålet behöver skaffa sig en exekutionstitel. I enlighet 

härmed anges i andra stycket tredje meningen att kronofogdemyndigheten 
- när verkställighet skall gå åter - skall på begäran utsöka vad borgenären 

i ärende om införsel eller utmätning skall betala tillbaka och i annat 
ärende, om hinder inte möter, återställa besittning eller annat förhållande 
som har rubbats. Har sökanden ställt säkerhet för återbetalning kan 

kronofogdemyndigheten vid behov ta säkerheten i anspråk. Härvid gäller 2 
kap. 15 § beredningsförslaget. Det innebär att någon särskild exekutions

titel inte krävs för att pant skall kunna tillgodogöras eller borgen utsökas. 
Genomförandet av återgången bör inte behandlas som ett nytt verkstäl
lighetsärende utan som ett led i det av sökanden anhängiggjorda ärendet. 
Svaranden är även oförhindrad att, om han finner anledning därtill, föra 

talan vid domstol om verkställighetens återgång och frågor som har 
samband därmed, t.ex. om skadestånd. 

Verkställighet kan. även om den går åter, ha åsamkat svaranden skada. I 
tredje stycket i beredningsförslaget åläggs sökanden att ersätta sådan 

skada. Förslaget innebär att svaranden är berättigad till ersättning för all 

förlust som har tillskyndats honom genom verkställigheten, dvs. även för 

allmän förmögenhetsskada. Som exempel nämner beredningen förlust i 

följd av att utmätt egendom har varit undandragen hans förfoganderätt 

eller att han efter avhysning haft högre kostnad för bostad. Bestämmelsen 

avser enligt vad beredningen framhåller också t.ex. ersättning för egendom 
som sökanden är skyldig att återställa men inte har i behåll. Även kostnad 
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som i verkställighetsärendet har tagits ut av svaranden omfattas av 
bestämmelsen. Sökanden bör ·~rsätta uppkommen skada oavsett om 
vårdslöshet eller försummelse ligger honom till last. Kommer parterna inte 
överens om skadeståndet, måste frågan prövas av domstol. Skyldighet att 
utge skadestånd kan sålunda inte åläggas av kronofogdemyndigheten. 

Remissyttrandena. Länsstyrelsen i Äfrsborgs län påpekar att särskild 
begäran från svaranden inte förutsätts för att verkställigheten skall 
inställas men att det likväl inte sägs något direkt om hur kronofogdemyn
digheten skall få reda på att exekutionstiteln har blivit upphävd. 

Hovrätten för Västra Sverige ifrågasätter om det inte i lagtexten bör 
utsägas att sökanden. då egendom skall återställas. har att utge även 
avkastning som fallit av egendomen. 

Adl'okatsamfimdet kritiserar b1~stämmelsen att i ärende om införsel eller 
utmätning vidtagen åtgärd inte utan särskilt förordnande skall gå åter 
förrän det avgörande varigenom exekutionstiteln upphävts har vunnit laga 
kraft. Sökanden kan i sådant fall inte anses ha visat ens sådana sannolika 
skäl som enligt 17 kap. 5 § i förslaget hade kunnat föranleda kvarstad. 
Enligt samfundets mening är det då inte motiverat att gäldenären 
undandras sin fria rådighet över den egendom som omfattas av verkstäl
ligheten. 

Föredraganden. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 
beredningens förslag. En del redaktionella ändringar har dock företagits. 

Med anledning av vad en remi;;sinstans har anfört vill jag framhålla att 
myndighet som prövar exekutionstitel inte lämpligen hör åläggas under
rättelseskyldighet till kronofogdemyndighet angående resultatet av pröv
ningen. Det får i stället, liksom hittills, ankomma på i försia hand 
svaranden att underrätta kronofogdemyndigheten om att exekutionstiteln 
har upphävts. Ingenting hindrar emellertid att kronofogdemyndigheten 
självmant tar reda på utgången av visst mål om den finner anledning till 
det. 

När åtgärd skall gå åter skall om möjligt det läge som rådde innan 
åtgärden vidtogs återställas. Sökanden skall alltså återbära pengar eller 
annan egendom som han fått lyfta. Skall pengar betalas tillbaka skall det 
också utgå ränta enligt vad som sägs i 2 kap. 29 §. Sökanden får inte 
behålla avkastning som har fallit av egendom som skall återbäras. Någon 
särskild föreskrift härom anser jag i likhet med beredningen inte behövlig i 
detta sammanhang (jfr 7 § i förevarande kapitel). 

Med anledning av vad advokatsamfundet anfört bör understrykas att 
enbart den omständigheten att eJCekutionstitel har upphävts inte betyder 
att käromålet varit mer eller mindre ogrundat. Utgången kan I.ex. bero på 
vilken ställning som tas i en besvlitrlig rättsfråga. Om emellertid kärandens 
talan visar sig ha varit svagt grundad är detta en omständighet som kan ha 
betydelse vid prövningen huruvida förordnande bör meddelas om omedel

bart hävande av vidtagen åtgärd. 
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Särskilda föreskrifter beträffande allmänna mål 

23 och 24 §§ I paragraferna ges särskilda bestämmelser beträffande 

allmänna mål. 23 § andra stycket motsvarar delvis 3 kap. 10 § bered

ningsförslaget. I övrigt saknas motsvarighet i beredningens förslag. 

Gällande rätt. Enligt 52 § I mom. UL gäller att om någon i tvistemål har 

fällts till böter eller vite, beslutet inte får verkställas förrän det har vunnit 

laga kraft. I fråga om hovrätts icke lagakraftvunna beslut gäller emellertid 

i tillämpliga delar vad som sägs om hovrätts dom i 39 och 40 §§. Det 

innebär bl.a. att verkställighet får ske innan beslutet har vunnit laga kraft, 

men att gäldenären kan avvlirja verkställighet genom att nedsätta 

beloppet. Vad som sägs om beslut i tvistemål gäller även utslag i utsök

ningsmål, varigenom någon har fällts till böter eller vite. 

Har någon i brottmål dömts till böter eller vite eller till sådan med brott 

förenad "påföljd" som innefattar betalningsskyldighet, gäller enligt 22 § I 

mom. första meningen Up i fråga om verkställighet av domen vad som i 

UL sägs om verkställighet av beslut varigenom någon i tvistemål har fällts 

till böter eller vite. Om ådömd "påföljd" eljest är sådan att domen kan 

verkställas genom utsökning (I.ex. sakförverkande) och särskild föreskrift 

inte är meddelad angående verkställigheten, har enligt andra meningen 

U L:s regler om verkställighet i tvistemäl motsvarande tillämpning. 

Underrätts dom fär dock inte verkställas förrän den har vunnit laga kraft. 

Det anförda avser inte verkställighet som sker genom införsel. Enligt 7 § 

införsellagen fär införsel för böter och viten äga rum så snart förutsätt

ningar för indrivning föreligger. Beträffande böter eller viten som har ålagts 

genom hovrätts dom får dock, innan domen har vunnit laga kraft. införsel 

inte ske i annat fall än dä domen avser disciplinbot. 

La{;herednin{;ell. Beredningen e1inrar om att nuvarande ordning, enligt 

vilken hovrätts dom i fråga om böter eller viten får föranleda utmätning 

innan den har vunnit laga kraft, på sin tid motiverades med att i annat fall 

talan kunde komma att fullföljas till högsta domstolen endast för att vinna 

uppskov med betalningen och att tillströmningen av mål därigenom kunde 

komma att öka väsentligt. Beredningen anser emellertid föga sannolikt att 

talan i någon beaktansvärd utsträckning skulle komma att fullföljas till 

högsta domstolen endast i syfte att uppskjuta verkställigheten, om det för 

utmätning på grund av hovriitts dom på böter, vite eller annat dylikt skulle 

krävas laga kraft. 

För verkställighet innan domen har vunnit laga kraft kan, fortsätter 

beredningen. åberopas den kriminalpolitiska synpunkten att påföljd och 

särskild rättsverkan bör följa så snabbt som möjligt på brottet. Å andra 

sidan kan anföras flera skäl för att verkställighet inte skall få äga rum 

förrän domen har vunnit laga kraft. Verkställigheten syftar inte i första 

hand till att tillgodose något ekonomiskt intresse. Om verkställighet 

behöver säkerställas i förtid. kan handräckning komma i fråga. Böter 
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ådöms inte sällan i samband med annan påföljd, t.ex. fängelse, som inte 

får verkställas innan domen har vunnit laga kraft. Det synes vara en 

fördel, om det beträffande möjligheten till verkställighet får gälla samma 

regler för domen i dess helhet. 

Beredningen erinrar vidare om att böter och vite f.n. tas ut i större om

fattning genom införsel än genom utmätning. Införsel för böter och vite 

förutsätter även beträffande hovrätts dom redan enligt gällande lag -

frånsett disciplinbot - att domen har vunnit laga kraft. Det är enligt bered

ningen önskvärt att enhetliga krav för verkställighet gäller i fråga om 

införsel och utmätning. En ordning som genomgående kräver laga kraft för 

indrivning är slutligen enklare att tillämpa för kronofogdemyndigheten. 

Mot bakgrund av det anförda anser beredningen att övervägande skäl 

talar för att dom, varigenom dömts till böter, vite, förverkande av 

egendom eller annan särskild riittsverkan av brott. i princip inte bör fä 
verkställas utan att den har vunnit laga kraft, oavsett om domen har 

meddelats av underrätt eller av överrätt. Om det emellertid särskilt före

skrivs i lag att dom som inte har vunnit laga kraft får verkställas, skall det 

gälla. Enligt 91 § första stycket militära rättegångslagen (1948:472) skall 

sålunda domstols dom eller beslut varigenom disciplinstraff har ålagts 

verkställas utan hinder av att domen eller beslutet inte har vunnit laga 

kraft, om inte domstolen förordnar annat. Beredningsförslaget innehåller i 
3 kap. 10 §bestämmelser i enlighet med det anförda. 

Remissyttrande11a. Förslaget att utmätning inte längre skall fä äga rum 

på grund av hovrätts icke lagakrnftvunna dom på böter m. m. avstyrks av 

kro11ofogdeföreningen. som anser att några olägenheter av nuvarande 
ordning inte har framkommit. Även TCO anser att den nuvarande 
ordningen bör bestä. 

Föredraganden. Första stycke:! i 23 § innehåller en föreskrift om att 

vissa av kapitlets bestämmelser inte skall gälla i allmänna mål. De bestäm
melser som inte skall gälla är till en början 3-11 §§ angäende verkstäl

lighet av icke lagakraftvunna domar och särskilda rättsmedels inverkan pä 

verkställigheten. Att inte heller 12-18 §§kan tillämpas i allmänt mål följer 

av sakens beskaffenhet. Bestämmelserna i 19 och 20 §§ angäende verkstäl

lighet av förvaltningsmyndighets beslut och av handling som avses i I § 

första stycket 7 skall inte heller gälla i allmänna mäl. Slutligen har 

undantag gjorts för 22 §. som reglerar verkan av att exekutionstitel 

upphävs. Beträffande skatt som anges i I § uppbördslagen gäller beträf

fande den frägan 87 § nämnda la;g. Principen är att utmätning och andra 

åtgärder fortgår som vanligt så länge beslutet om skatten är föremål för 

prövning. 

Andra stycket första meningen innehåller en bestämmelse om verkstäl

lighet av dom eller beslut varigenom har ålagts böter, vite eller sädan 

särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet. Bered-
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ningens förslag att sådan exekutionstitel inte skall fä verkställas förrän den 

har vunnit laga kraft har godtagits av praktiskt taget alla remissinstanser. 
Även jag anser att det inte finns tillräcklig anledning att behålla den 

nuvarande möjligheten till förtida verkställighet av hovrätts dom eller 

beslut i fall som nu avses. I enlighet härmed anges att dom eller beslut, 

varigenom har ålagts böter, vite eller sådan särskild rättsverkan av brott 

som innefattar betalningsskyldighet, inte får verkställas förrän domen eller 

beslutet har vunnit laga kraft. Att beslut nämns särskilt vid sidan av dom 

beror på att bestämmelsen i 3 kap. I § andra stycket, varigenom beslut 

och utslag jämställs med dom, inte omfattar avgöranden av förvalt

ningsmyndighet. 

Andra exekutionstitlar i allmänna mål än de nyss nämnda är av mycket 

skiftande slag. Hit hör bl.a. beslut om debitering av skatt, tull och allmän 

avgift men också åtskilliga andra fall av betalningsålägganden beträffande 

medel som tillkommer staten eller kommun. Med hänsyn härtill är det inte 

möjligt att beträffande sådana exekutionstitlar i balken ange i vilka fall 

verkställighet får ske innan exekutionstiteln har vunnit laga kraft. Den 

frågan får liksom f.n. behandlas i andra lagar. I andra stycket andra 

meningen sägs därför att annan exekutionstitel i allmänt mål (än som avser 

böter e.d.) får verkställas innan den har vunnit laga kraft, om det är 

särskilt medgivet. 

Disciplinbot enligt lagen ( 1973: 18) om disciplinstraff förkrigsmän är inte 

att anse som böter. Dom eller beslut varigenom disciplinbot har ålagts 
omfattas av andra meningen i andra stycket (jfr 53 och 91 §§ militära rätte

gångslagen). 

I tredje stycket i 23 § sägs att verkställighet av exekutionstitel i allmänt 

mål sker enligt vad som gäller om lagakraftägande dom. Detta innebär 

enligt 3 § att verkställigheten får äga rum utan särskilda villkor. Bestäm
melsen avser givetvis inte att göra någon inskränkning i vad som gäller om 

åtgärder som vid indrivning föregår verkställighetsstadict, t.ex. anmaning 

enligt 53 § uppbördskungörelsen ( 1967:626). Bestämmelsen är tillämplig 

vare sig exekutionstiteln har vunnit laga kraft eller inte. 
24 § innehåller en bestämmelse om saköreslängder, restlängder och 

liknande indrivningshandlingar. Såsom jag har anfört i anslutning till 

kapitelrubriken utgör sådana handlingar inte exekutionstitlar i balkens 

mening. De har emellertid mycket stor betydelse i det praktiska indriv

ningsarbetet och en bestämmelse om sådana handlingar bör inte saknas i 

balken. Bestämmelsen innebär att i den mån sådana handlingar har upp

rättats de skall läggas till grund för verkställighet i allmänna mål. Som regel 

tar kronofogdemyndigheten då inte någon befattning med den bakom

liggande exekutionstiteln. 
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4 kap. Utmätning 

Detta kapitel, som motsvarar 5 kap. beredningens förslag. inleder den 

centrala del i förslaget som rör utmätning (4-14 kap.). Det ersätter när

mast 4 kap. UL men även en dd bestämmelser på andra håll. Vissa be
stämmelser i kapitlet saknar motsvarighet i gällande rätt. I kapitlet behand

las frågor som har samband med själva utmätningen, i den mån de har an

setts böra bli föremål för reglering inom UB:s ram. Undantag från utmät

ning och säkerställande av utmätning behandlas dock i 5 resp. 6 kap. Be

stämmelserna gäller även för den särskilda verkställighetsformen utmät

ning av lön, i den mån de kan bli tillämpliga vid sådan utmätning. För ut

mätning av lön m. m. meddelas dessutom särskilda bestämmelser i 7 kap. 

La,;beredninRen. Beredningen berör under rubriken till 5 kap. den prin

cipiella frågan i vad mån exekutionstitel som ålägger betalningsskyldighet 

kan verkställas mot annan än den som i exekutionsurkunden har angetts 

som förpliktad. Det anspråk som har godkänts genom en exkutionstitel 

kan överlåtas eller på annan grund övergå från en innehavare till annan. 

Att så sker medför i allmänhet inte hinder mot exekution. men vid verk

ställigheten kan eventuellt göras andra invändningar mot den nye inneha

varen än som har kunnat göras mot tidigare innehavare. Sådana invänd
ningar skall behandlas enligt reglerna i 3 kap. 24 § i förslaget. När det se

dan gäller frågan i vilken utsträckning en exekutionstitel kan användas 

även mot annan än den som anges som förpliktad i urkunden får man enligt 

beredningen skilja mellan fall då exekutionstiteln går ut på betalningsskyl
dighet och åberopas för utmätning och fall då den avser utgivande av lös 

egendom, avhysning eller annat som omfattas av 16 kap. i förslaget. I båda 

fallen är dock utgångspunkten att exekutionstiteln inte kan utan vidare 

åberopas mot annan än den som anges i urkunden. 

Såvitt angår betalningsskyldighet ä. enligt beredningen undantagen fä 
och begränsade. Om gäldenären avlider, kan enligt vad som allmänt antas 

exekution äga rum hos hans död!sbo. Däremot torde exekutionstitel mot 

den döde (eller mot hans dödsbo) inte kunna användas mot hans dödsbo

delägare. Trots att vissa skäl kan anföras för exekutionstitelns omedelbara 

exigibilitet mot delägare vilken lagen utpekar som ansvarig har bered

ningen inte ansett tillräcklig anledning föreligga att föreslå en allmän sådan 

regel eller förorda en dylik tillämpning. Om dödsboets skulder inte betalas, 

är det ofta lämpligare att ansökan görs om boets avträdande till förvaltning 

av boutredningsman eller till konkurs än att utmätning sker hos de 

särskilda delägarna. 

I rättspraxis har i fråga om vis:;a viktiga skatter medgetts att utmätning 

för avlidens skatt får. sedan dödsboet har skiftats, ske hos dödsbo

delägare utan att exekutionstitel har utverkats mot dödsbodelägaren (se 

NJA 1969 s. 418). Detta får måhända ses som ett praktiskt motiverat 

avsteg från den allmänna principen, grundat på att delägares ansvar är 
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specialreglerat i tillämpliga skatteförfattningar. Till stöd för praxis' stånd

punkt kan enligt beredningen också anföras att debitering av skatt inte 
innefattar mycket mer än en uträkning av beloppet och att det kan synas 
meningslöst att kräva en ny uträkning för och debitering på varje särskild 
delägare eller en dom på betalningsskyldighet för envar av dem. Man kan 
emellertid fråga sig, om samma regel skall gälla i fråga om andra offentlig

riittsliga exekutionstitlar som väsentligen endast innefattar en uträkning 

och debitering av det beräknade beloppet. Beredningen vill för sin del inte 
framställa någon erinran däremot försåvitt dödsbodelägarna får tillfälle att 

göra invändningar enligt 3 kap. 24 § i förslaget. 

Även i fråga om en del andra intressenter än dödsbodelägare finns, anför 
beredningen, i lag föreskrivet betalningsansvar för närmare angivna 

skulder. I handelsbolag ärt.ex. bolagsmännen enligt 19 §lagen ( 1895:64 s. 

I) om handelsbolag och enkla bolag skyldiga att solidariskt såsom för egen 
skuld svara för bolagets skulder. F.n. torde man i allmänhet anse att dom 

mot handelsbolaget inte kan utan vidare verkställas hos bolagsman. Vad 
angår den samarbetsform som består i partrederi får enligt rättsfall 
utmätning ske hos partredama för rederiets förbindelser, oavsett om 
exekutionstiteln nämner den aktuella partredaren eller inte. I viss utsträck

ning kan en sådan tillämpning försvaras med att partredama företräds av 

huvudredare och att dom i mål. där huvudredaren har svarat, sålunda i 

själva verket riktar sig mot samtliga partredare. Beredningen har ingen 
saklig erinran mot tillämpningen, om invändningar mot exekutionen 
behandlas enligt vad som sägs i 3 kap. 24 § i förslaget. 

Om en person är betalningsansvarig på grund av borgen. anses dom mot 

huvudgäldenären inte kunna verkställas mot borgensmannen. Beredningen 

vill inte förorda något avsteg från denna princip. 
Det har uttalats - framhåller beredningen vidare - att singularsucces

sion på svarandesidan i utsökningsmål inte torde kunna förekomma. Bl.a. 
skulle, om utmätningsgäldenär på annan överlåter sin rätt till redan utmätt 
gods, överlåtelsen inte medföra succession i svarandeställningen. Ut
talandena synes enligt beredningen knappast hållbara. Beredningens 
förslag utgår från att succession i partsställningen kan äga rum när 

svaranden representerar viss egendom mot vilken exekutionen riktas. Om 
utmätt egendom överlåts, är det t.ex. klart att den nye ägaren är den som 
skall företräda egendomen i fortsättningen. Eventuellt överskott - och vid 

överlåtelse av fast egendom m.m. även ägarhypotek - skall tillfalla den nye 
ägaren. Detta måste uppenbart medföra att nye ägaren blir jämte förre 

ägaren sakägare i utmätningsärendet, dvs. att åtminstone partiell succes

sion sker på svarandesidan. 
När intecknad fordran i lagsökningsmål har fastställts till betalning ur 

fast egendom, har brukat anses att lagsökningsutslaget inte kan verk

ställas mot ny ägare sedan dess utmätningsverkan har förfallit (jfr 77 a § 

och 86 § I mom. UL). Det synes beredningen inte tillräckligt motiverat att, 

4 kap. 343 



Prop. 1980/81: 8 

när fordran har fastställts till betalning ur visst objekt, vägra verkställighet 

enbart därför att objektet har bytt ägare. Detta gäller enligt beredningen 

inte bara betalningsfastställelse med utmätningsverkan som har förfallit 

utan även andra fall av betalningsfastställelse ur viss egendom. t.ex. på 

grund av fordran som är förenad med handpanträtt eller med sjöpanträtt 

eller luftpanträtt. Avsikten med och det reella innehället i domen har ju 

varit att fastställa den sakrättsliga förpliktelse som egendomen svarar för 

och vid sådant förhållande bör singularsuccession lika litet som universal

succession hindra verkställigheten. Med den möjlighet att göra invänd

ningar mot exekution som 3 kap. 24 § ger bör några betänkligheter inte 

möta mot en sådan tillämpning. Beredningen har däremot inte ansett att 

utmätning bör fä äga rum hos successor. när det har fastställts att ett 

kollektiv av lös egendom svarar för företagsinteckning och det först vid 

förrättningen kan slutligt avgöras vilken egendom som med anledning av 

betalr.ingsfastställelsen kan tas i mät. 

Att verkställigheten oavsett ägarbyte regelmässigt skall fortgå när lös 

eller fast egendom redan har tagits i mät lir enligt beredningen uppenbart. 

Beredningen har inte ansett det. lämpligt att föreslå några nya bestäm

melser som anger när utmätning fär äga rum hos annan än den som 

utpekas i exekutionstiteln. Det bör i första hand fordras att exekutions

titcln har rättskraft mot vederbörande. Därutöver bör för tillämpningen 

vara viigledande, huruvida den förpliktelse som skall realiseras kan anses 

ha behållit sin identitet och om svaranden är tillräckligt tillgodosedd 

genom den möjlighet att göra invlindningar mot verkställighet som 3 kap. 

24 ~ i förslaget erbjuder. 
Remissyttrandena. Beträffande frågan huruvida exekutionstitel som 

ålägger betalningsskyldighet kan verkställas mot annan än den som i 

exekutionsurkunden anges som förpliktad anför TCO att den nuvarande 

ordningen att dom mot handelsbolag inte kan verkställas mot bolagsman 

Hr till nackdel för indrivningsarhetet. Detta gäller särskilt när fråg~t är om 

uttagande av arbetsgivaravgifter. TCO anser att verkställighet bör fä ske 

Uven mot holagsman, även om i första hand bolagets tillgångar bör tas i 

anspråk. 

Fiircdraganden. Vad beredningen har anfört om frägan i vad män 

exekutionstitel rörande betalningsskyldighet kan verkställas mot annan än 

den som i urkunden anges som förpliktad kan jag i allt väsentligt godta. Jag 

är inte. såsom en remissinstans. beredd att f. n. förorda att dom mot 

handelsbolag skall utan vidare kunna verkstiillas mot bolagsman (jfr NJA 

1976 s. 230). Det kan nämnas att frågor om handelsbolag är föremål för 

utredning av 1974 ärs bolagskommitte (Ju 1974:21). Nl'lgon reglering i UB 

av det nu berörda ämnet anser jag inte påkallad. 

Innan jag går närmare in på de särskilda bestämmelserna i kapitlet vill 

jag översiktligt redogöra för de olika led som ingår i utmätningsför

farandet. Av särskilt intresse är härvid fullföljdsreglemas inverkan på för-
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farandets fortgång liksom betydelsen av att den ena eller andra åtgärden 

under förfarandet har vunnit laga kraft mot parterna i målet resp. mot 

tredje man. 

Utmätningsförfarandet är i fall när det leder till försäljning uppdelat på 

tre led. Det första ledet omfattar ansökan om utmätning, utmätnings

beslutet och dess säkerställande. Andra ledet utgörs av förberedelserna till 

försäljning och dennas genomförande. Tredje ledet omfattar fördelning av 

köpeskilling och andra influtna medel samt utbetalning därav. De vikti

gaste beslut eller åtgärder under förfarandet som kan bli föremål för över

klagande är utmiitningsbeslutet. försiiljningen och fördelningen av influtna 

medel. 

Vad först angår utmätningsbeslutet gäller enligt departementsförslaget 

att även om beslutet inte har överklagats sakägare kan begära att utmät

ningen hävs av skäl som anges i 33 eller 34 § i 4 kap. Enligt 18 kap. 3 § få1 

talan inte föras mot beslut varigenom ett sådant yrkande har lämnats utan 

bifall. Tredje man kan emellertid enligt 18 kap. 9 § anföra besvär över 

utmiitningen utan inskränkning till viss tid. 

Besvär över utmätning hindrar inte att försäljning äger rum. men denna 

kan inställas tinhiberas). Enligt departementsförslaget skall besvär över 

försäljning även av tredje man anföras inom viss bestämd tid från försälj

ningen. 

Om tredje mans anspråk har blivit känt innan försäljning av den utmätta 

egendomen har skett, finns enligt 4 kap. möjlighet att åstadkomma klarhet 

genom att tredje mannen enligt 20 eller 25 § föreläggs att väcka talan vid 

domstol. Försummar han att väcka talan, har han förlorat sin rätt mot 

utmätningssökanden liksom mot köparen. om egendomen säljs Ufr 14 kap. 

2 §i förslaget). Går utmätningen åter, har han sin eventuella rätt i behåll. 

Blir tredje mans anspråk känt först sedan försäljning har skett, kan 
kronofogdemyndigheten alltjämt ge tredje mannen föreläggande att väcka 

talan vid domstol t5 kap. 26 §).Tvisten kommer då att i realiteten gälla, 

huruvida utmiitningssökanden skall få lyfta medel som har influtit för 

egendomen. Dessutom inverkar tvistens utgång på frågan vem som skall 

få lyfta eventuellt överskott (se även 33 §). 

Att försäljning av utmätt egendom har vunnit laga kraft utgör en förut

sättning för att köparen skall kunna åberopa försäljningen som laga 

åtkomst. Å andra sidan ger försäljningen inte köparen ovillkorligt skydd 

mot tredje man. som gör gällande att han hade bättre rätt än ulmätnings

gäldenären till den utmiitta egendomen. I 14 kap. i departementsförslaget 

anges de fall då köparen är skyddad mot tredje man. I princip skall 

tillämpas samma regler som vid frivillig försäljning, vilket bl.a. innebär att 

godtrosförvärv kan ~iga rum under de förutsättningar som eljest gäller. 

Därutöver skall emellertid försäljning av registrerat skepp eller av fast 

egendom stå sig mot tredje man under villkor som anges i 14 kap. 3 §.även 

om en frivillig försäljning inte skulle bli gällande under motsvarande 

omständigheter. 
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I 14 kap. 4 och 5 §§ föreslås även regler enligt vilka köpare av utmiitt 
egendom som går förlustig egendomen, resp. tredje man som genom 

exekutiv försäljning har gått förlustig sin egendom. fär rätt till ersättning 

av utmätningsgäldenären och borgenär i ond tro som har vunnit betalning. 

Sedan beslut om köpeskillingsfördelning har meddelats kan krono

fogdemyndigheten enligt deparkmentsförslaget inte själv ändra eller rätta 

beslutet. F~ånsett möjligheten al.I genom besvär, eventuellt extraordinära 

rättsmedel, vinna ändring skall köpeskillingsfördelningen lända till efter

rättelse. Det gäller emellertid vid tillämpning härav att bestämma vad som 

har blivit avgjort genom förddningsbeslutet. Om t.ex. utdelning har 

utfallit på viss fordran för vilken A har stått antecknad som borgenär, 

hindrar det inte att B kan göra gällande att ford1ingen tillhörde honom. 

Köpeskillingsfördelningen utgör inte hinder mot en sådan talan. Däremot 

kan fordringen i fråga inte utan att köpeskillingsfördelningen helt eller 

delvis undanröjs frånkännas rätt till betalning, t.ex. dälför att en tredje 

person C anser att han hade företräde enligt förmånsrättsordningen eller 

att nämnda fordran över huvud inte existerade. Om någon formlig fördel

ning inte behövs och influtna medel utan vidare betalas ut till utmätnings

sökanden, fär utbetalningsbeslutct samma rättsverkan som ett fördelnings

beslut (jfr 18 kap. 9 § tjärde stycket). 
Om försäljning har vu·nnit laga kraft, måste uppmärksammas att det kan 

begr~insa möjligheten att ändra köpeskillingsfördelningen. Försäljningen 

och förddningen kan i större dler mindre män ha ett samband med 

varandra. I vad mån enligt gällande lag köpeskillingsfördelning utan 
vidare påverkas av att försäljning undanröjs torde vara en tveksam fråga. 
En exekutiv myndighets utbetalning av medel kan inte utan vidare anses 

verkningslös dälför att de medel som har använts för ändamålet av en eller 

annan anledning inte hade bort utdelas. Förslaget utgår från att fördelning 

resp. utbetalning av influtna medel skall stå sig, om den inte undanröjs 

med [111ledning av besvär över ut;nätning eller försäljning (jfr 18 kap. 6 § i 
förslaget) eller särskild klagan. 

I beredningens lagförslag (5 kap. 26 §) ingår vissa bestämmelser om 

återvinning vid utmätning vilka saknar motsvarighet i departementsför

slaget. De av beredningen föreslagna bestämmelserna syftar friimsl till att 

motverka otillbörliga rättshandlingar från gäldenärens sida och att göra det 

möjligt att undvika det mer ornsti.ndliga· konkursfölfarandet. Som allmän 

regel föreslås gälla att om gäldenttren har•gett bort egendom eller om hans 

ekonomiska ställning har försämrats genom annan rättshandling som kan 

vara föremäl för återvinning vid konkurs och han saknar utmätningsbara 

tillgångar som förslår till betalning av sökandens fordran, återvinning skall 

kunna ske enligt vad som gäller för motsvarande fall enligt KL (numera 

28-37 och 39-40 a §§KL). Härvid skall dagen för ansökan om utmätning 

räknas som fristdag. Finner kronofogdemyndigheten att rätt till åter-
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vinning föreligger. får egendom som är föremål för återvinning eller 

fordran som följer av rätt till återvinning utmätas för sökandens fordran. 

Bestrider tredje man att rätt till återvinning föreligger och kan invänd

ningen inte lämnas utan avseende. skall kronofogdemyndigheten enligt 

förslaget kunna förelägga sökanden att inom viss tid väcka talan i saken 

mot tredje mannen vid äventyr att utmätningen hävs. Eventuellt överskott 

som uppkommer efter återvinning skall redovisas till tredje mannen. 

Förslaget om införande av möjlighet till återvinning vid utmätning har i 

allmänhet godtagits vid remissbehandlingen. Flera remissinstanser. bl.a. 

länsstyrelserna i Stockholms och Älvsborgs län och utredningen om säker

hetsåtgärdcr m.m. i skatteprocessen, betonar dock att bestämmelserna 

kommer att ställa stora krav på kronofogdemyndigheterna. Konkurs

lagskommitten påpekar att kommitten i sitt betänkande (SOU 1974:6) 

Förenklad konkurs har föreslagit att återvinningstalan skall kunna föras 

även vid förenklade konkurser. Om detta förslag godtas, blir det inte lika 

motiverat att öppna möjlighet till återvinning även vid utmätning. 

Kommitten anser dock att det ändå finns tillräckliga skäl för att genomföra 

beredningens förslag. 

Sv~a hovrätt är däremot negativ till förslaget. Hovrätten delar visser
ligen uppfattningen att vissa skäl talar för att införa möjlighet till åter

vinning även vid utmätning, bl.a. önskvärdheten av att onödiga konkurser 

undviks. Hovrätten känner sig dock inte övertygad om att skälen för en 

utvidgning av återvinningsinstitutets tillämpningsområde är tillräckligt 

starka och kan i vart fall inte tillstyrka förslaget i föreliggande utformning. 

Kronofogdemyndigheterna är med hänsyn bl.a. till den nuvarande 

organisationen enligt hovrättens mening ofta inte skickade att avgöra 

frågor om återvinning. Den föreslagna ordningen framstår som särskilt 

betänklig i allmänna mål. där myndigheten i egenskap av skatteindrivare 
får anledning att söka efter återvinningsbar egendom och därvid själv får 

avgöra om förutsättningarna för återvinning föreligger. Möjligheten att ge 

föreläggande när tredje man bestrider att rätt till återvinning föreligger er

bjuder inte tillräcklig motvikt till den obalans som förslaget medför i detta 

hänseende. Om samma garantier för rättssäkerhet som vid återvinning i 

konkurs inte kan skapas i utmätningärenden bör enligt hovrätten åter

vinning inte införas på detta område. 

Advokatsamfundet framhåller att i fall då det finns flera borgenärer 

återvinning i insolvenssituation innebär att en borgenär med kronofogde

myndighetens hjälp bereder sig betalning framför öv1iga borgenärer, 

t.o.m. framför sådana som har bättre förmånsrätt i konkurs. Visserligen 

kan övriga borgenärer. om de uppmiirksammar förhållandet, begära gälde

nären i konkurs. men denna eventualitet kan också uppmuntra till inte 

önskvärda underhandsuppgörelser mellan sökanden och den som skall 

återbära egendomen. Enligt samfundets mening skulle det vara olyckligt 

om man i balken gör avsteg från principen att en borgenär i ett läge relativt 

4 kap. 347 



Prop. 1980/81: 8 

nära konkurs inte skall kunna bereda sig förmåner framför övriga borge

niirer. Samfundet förordar därför att i paragrafen görs det tillägget, att 

utm:itning för sökandens fordran får ske endast om det inte kan antas 

iiventyra andra borgenärers rätt. Samfundet framhåller vidare att om 

tredje man bestrider att rätt till återvinning föreligger. kronofogdemyndig

heten undantagslöst bör förelägga sökanden att väcka talan mot tredje 

mannen. Samfundet framhåller t:l.a. att många återvinningsfrågor brukar 

vara av juridiskt komplicerad nlltur. Det kan då inte vara riktigt att vid 

bestridande från tredje mans sida lägga bedömningen av dennes invänd

ningar i kronofogdemyndighetens hand. 

Som jag har niimnt nyss har någon motsvarighet till den berörda para

grafen i beredningens förslag inte influtit i departementsförslaget. Detta 

beror i första hand på att frågan om införande av en ordning med åter

vinning vid utmätning har kommit i ett ändrat läge efter det att bered

ningen lade fram sitt förslag. I samband med försiag om ett nytt system för 

handläggning av mindre konkurser har konkurslagskommitten föreslagit 

att möjlighet införs till återvinning i sådana konkurser (betänkandet SOU 

1977:29 Konkursförvaltning. jfr betänkandet SOU 1974:6 Förenklad 

konkurs, prop. 1975/76:210. LU 1976/77: 11 och rskr 1976/77:63). Det 

finns anledning räkna med att möjlighet till återvinning i mindre konkurser 

kom'.ller att förverkligas inom en nära framtid. Med en sådan ordning 

minskar uppenbarligen behovet av att införa återvinning vid utmätning 

avsevärt. Möjlighet till återvinning kommer då att stå till buds utan den 

tidsutdräkt och de kostnader som ofta följer med ordinär konkurs. Enligt 

min mening kan man inte heller räkna med att en möjlighet till återvinning 
vid utmätning skulle fä någon större praktisk betydelse. Det kan sålunda 
bl.a. ifrågasättas om en ordning med återvinning vid utmätning kommer att 

avhålla mindre nogräknade gäldenärer från otillbörliga transaktioner i ett 

ekonomiskt trängt läge utöver den verkan i detta hänseende som möjlig

heten till återvinning vid konkurs har. Enligt min mening finns med 

hänsyn till det anförda inte tillräckliga skäl att nu införa möjlighet till åter

vinning vid utmätning. 

Beträffande det närmare inneh~tllet i 4 kap. vill jag framhålla följande. 

Innehållet har väsentligen disponerats i enlighet med vad beredningen har 

föreslagit. Som har behandlats under 2 kap. har emellertid regeln om 

förhör i 5 kap. 13 §första stycket beredningens förslag flyttats till 2 kap. IO 

§. Samtidigt har reglerna om upplysningsplikt i 5 kap. 4 § berednings

förslaget flyttats till 4 kap. 14.och 15 §§i departementsförslaget. Vidare har 

regeln om utmätningsverkan av domstols beslut i 5 kap. 15 § berednings

förslaget flyttats till 27 § i departementsförslaget. 

I enlighet med det sagda tas i 4 kap. till en början upp vissa inledande 

bestämmelser (}-3 §§). varefter följer regler om utmätningsordningen 

(4-7 §§).Därefter meddelas bestämmelser om förfarandet (8-13 §§), bl.a. 

4 kap. 348 



Prop. 1980/81: 8 

om behörig kronofogdemyndighet, kronofogdemyndighetens under

sökningsskyldighet. tid för utmätningsförrättning och underrättelse till 

gäldenären, samt om upplysningsplikt för gäldenären och tredje man 

( 14-16 §§). Nästföljande avsnitt rör förhä.llandet till tredje man ( 17-26 

§§). Där ges bestämmelser bl.a. om hur tvister angående äganderätten till 

utmätt egendom skall lösas. Härefter regleras utmätningsverkan av 

domstols beslut om betalningsfastställelse resp. av betalning till krono

fogdemyndigheten (27 och 28 §§ ). I det därpå följande avsnittet behandlas 

verkan av utmätning (29-31 §§). Där ges föreskrifter om de inskränk

ningar i gäldenärens förfoganderätt som utmätning medför. om inträdet av 

förmånsrätt och om kronofogdi::myndighetens befogenhet att ta till vara 

sökandens rätt. Vidare innehåller kapitlet bestämmelser om samman

träffande av utmätningar (32 §)samt om hävande av utmätning och annan 

självrättelse (33-35 §§). Slutligen meddelas, på motsvarande sätt som i 

flera andra kapitel, föreskrift om undantag frän kapitlets tillämpning i 

allmänna mål (36 §). 

Inledande bestämmelser 

I § I denna paragraf. som motsvarar 5 kap. I § beredningens förslag, 

anges den allmänna förutsättningen för att utmätning skall fä ske. 

Lagberedningen. Till skillnad frän införsel skall utmätning enligt 

förslaget generellt stå till buds, när verkställighet av betalningsskyldighet 

är medgiven enligt bestämmelserna i 3 kap. Föreskrift härom har tagits upp 

i första stycket av 5 kap. I §. Med betalningsskyldighet avser beredningen 

skyldighet att betala pengar. Förpliktelse att utge varor räknas inte i 

förslaget som betalningsskyldighet (jfr däremot 37 § I mom. I och 61 § 

ULJ och verkställighet därav skall i förekommande fall ske enligt 16 kap. 
Beträffande skriftlig förbindelse som avses i 3 kap. 21 § föreskriver 5 

kap. 2 §vissa begränsningar i möjligheten att få utmätning. Bestämmelsen i 

första stycket i I §innehåller en erinran härom. 

I flera bestämmelser i beredningens förslag anges att kronofogdemyn

digheten får i där angivna fall utsöka fordran eller kostnad utan att betal

ningsskyldighet har ålagts genom exekutionstitel som avses i 3 kap. I andra 

stycket av 5 kap. I § anges att kronofogdemyndigheten då får använda sig 

av utmätning för att utsöka fordringen eller kostnaden. Några särskilda 

villkor har inte föreskrivits. frånsett bestämmelsen i 14 kap. 16 § 3. 

Föredraganden. Bestämmelserna i det departementsförslaget överens

stämrger i sak med beredningens förslag. Föreskrifter om att fordran eller 

kostnad får utsökas utan att betalningsskyldighet har ålagts genom exeku

tionstitel som avses i 3 kap. finns bl.a. i 2 kap. 19 och 26 §§. 3 kap. 22 §. 7 

kap. 17 och 18 §§, 13 kap. 20 §. 15 kap. 19 och 24 §§och 17 kap. 7. 8 och 11 

§§. 
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2 § Denna paragraf innehåller vissa begränsningar i möjligheten att fä 

utmätning för underhållsbidrag m.m. Paragrafen motsvarar 5 kap. 2 * 
beredningens förslag. 

Gällande rätt. Enligt 54 a ~ 1 mom. UL fär skriftlig. av tvä personer 

bevittnad förbindelse ligga till gnmd för utmätning för bidrag. som någon 

enligt förbindelsen skall utge till fullgörande av underhållsskyldighet enligt 

GB eller FB eller skall erlägga till barnavårdsnämnd såsom ersättning för 

barns vård enligt bamavå.rdslagen ( 1960:97). Vissa begränsningar gäller 

emellertid i sådan förbindelses exigibilitet. Enligt andra meningen i I mom. 

får sålunda utmätning inte ske beträffande underhållsbidrag till make. 

så.vida inte makarna under den tid bidraget avser levde och alltjämt lever 

åtskilda på grund av söndring. Har bidrag :'om avses i I mom. förfallit till 

betalning tidigare än tre år innan c;.nsökan gjordes, får vidare enligt 54 a * 2 

mom. utmätning på grund av förbindelsen inte ske. om gäldenären påstår 

att bidraget har betalts och invändningen inte kan med hänsyn till omstän

digheterna i övrigt lämnas utan a\iseende. 

Lagberedningen. Enligt 3 kap. 21 § beredningens förslag får skriftlig. av 

två personer bevittnad förbindel~:e angående underhållsbidrag enligt GB 

eller FB eller angående bidrag som tillkommer kommun för barns vård 

enligt bamavå.rdslagen läggas till grund för verkställighet, i den mån inte 

annat följer av särskilda föreskrifto~r. I 5 kap. 2 § ges vissa sådana särskilda 

föreskrifter beträffande utmätning. 

Beredningen framhåller att när bidrag skall utgå under en längre tid det 

lätt kan inträffa att parternas anteckningar om erlagda belopp är bristfälliga 

och att kvitton har förkommit. 1 första stycket av 5 kap. 2 § meddelas en 
bestämmelse rörande underhållsbidrag som har förfallit till betalning för 

relativt länge sedan. Förslaget överensstämmer med 54 a § 2 mom. UL. 

Beredningen har övervägt huruvida en motsvarande begränsning av 

verkställbarheten är motiverad när utmätning för underhållsbidrag söks på 

grund av dom. Detta spörsmål har enligt beredningen en vidare innebörd 

och hänger samman med frågan om över huvud dom skall. så.som nu i 

allmänhet är fallet, utan annan tidsbegränsning än som följer av fordrings

preskription kunna utan särskild prövning läggas till grund för verkstäl

lighet. Så.vitt beredningen känne;~ till har gällande lag inte i praktiken 

föranlett olägenheter som på.kallar begränsning av verkställbarheten. Om 

kronofogdemyndigheten beslutar utmätning i hithörande fall. kan beslutet 

överklagas till hovrätten. Denna kan bl.a. hå.Ila förhör med part eller 

annan. om det finnes behövligt för utredningen (52 kap. 10 § RB). En kvali

ficerad prövning kan alltså. ske inom utmätningsförfarandets ram. För 

vissa fall finns särskilda bestämmelser om att fordringsbelopp på andra 

grunder inte får indrivas efter viss tid. Beredningen pekar på. bestäm

melsen i 35 kap. 7 § BrB om bortfallande av ådömda böter eller viten. 

Åtgärder för uttagande av skatt m.m. får vidare i regel inte vidtas mot 

skattskyldig senare än fem år efter utgången av det uppbördsår under 
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vilket skatten har skolat erläggas enligt verkställd debitering (71 § 

upp hörd slagen). Beredningen har därför inte tagit upp någon särskild 

begränsning av verkställbarheten i fråga om betalningsanspråk som har 

stått ute liinge. Regler om begränsning till tiden av exekutionstitlars verk

stlillbarhet saknas också i de övriga nordiska länderna. Angående invänd

ningar mot verkställighet hänvisar beredningen i övrigt till 3 kap. 24 §i för

slaget. 

Det förekommer. anför beredningen vidare, att makar tillskapar 

skenfurdringar och att maken/borgenären försöker få till stånd exekution 

hos andra maken för att skydda dennes egendom mot utomståendes ford

ringar. Bestämmelsen i andra stycket av 5 kap. 2 § syftar till att motverka 

sådana otillbörliga åtgärder i fråga om förbindelse angående underhålls

bidrag. Enlig! förslaget får u!mätning för underhållsbidrag till make inte 

ske på grund av förbindelse som avses i 3 kap. 21 §.om makarna inte under 

den tid bidraget avser levde och alltjämt lever åtskilda på grund av 

söndring eller efter hemskillnad. 

Remissyttrandena. Kro111ifl1f?de.fi'ireninf?e11 framhåller att det vid 

utmätning för skuld på underhållsbidrag som ligger långt tillbaka i tiden 

ofta inträffar att gäldenären invänder att skulden helt eller delvis är betald. 

Gäldenären har då många gånger svårt att med kvitton styrka sin invänd

ning om betalning. I de fall kvitton företes kan inte alltid sökanden - i de 

flesta fall en kommun - närmare redogöra för hur avräkning har skett. 

Ofta visar det sig vid granskning av sökandens specifikationer av obetalda 

underhållsbidrag att dessa är felaktiga. Efter påpekande inkommer uppgift 

om annat skuldbelopp, som regel lägre än det ursprungligen angivna. Före

ningen ansluter sig till förslaget om begränsning av verkställbarheten i 

fråga om förbindelse som avses i 3 kap. 21 § i förslaget men anser, mot 

bakgrund av de redovisade erfarenheterna. att bestämmelsen bör vidgas 
till att avse även utmätning på gnmd av dom. En sådan utvidgning 

förordas också av ett par andra rcmissinstanser. RSl/ och länsstyrelsen i 
Stockholms län anser sålunda att de motiv som har föranlett begräns
ningen av verkställbarheten i fråga om skriftlig förbindelse i lika hög grad 

kan göras gällande när utmätning söks på grund av dom. 

Flera remissinstanser påpekar att bestämmelsen i andra stycket om 

makar som lever åtskilda på grund av söndring eller efter hemskillnad bör 

anpassas till de nya reglerna i 11 kap. GB. 

Fiiredragandcn. I paragrafens första stycke första meningen anges. i 

överensstämmelse med beredningens förslag, att utmätning på grund av 

förbindelse som avses i 3 kap. 18 § inte får ske för bidrag som har förfallit 

till betalning tidigare än tre år innan ansökan gjordes. om gäldenären gör 

gällande att bidraget är betalt och invändningen inte kan med hänsyn till 

omständigheterna lämnas utan avseende. 

De skäl som talar för en viss begränsning till tiden av möjligheten att få 

utrnätning för underhållsbidrag på gnmd av skriftlig förbindelse föreligger, 
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som har påpekats vid remissbehandlingen. också beträffande utmätning 

för underhållsbidrag på grund av dom. Frågan om tidsbegränsning av verk

ställbarheten i fråga om sådan dom har i sin tur samband med den vidare 

frågan om över huvud dom på hetalningsskyldighet skall vara verk

ställbar utan annan tidsbegränsning än som följer av vad som gäller om 

fordringspreskription. Jag är p~t skäl som beredningen har anfört inte 

beredd att föreslå någon generell tidsbegränsning i fråga om doms exigi

bilitet. Särskilda förhållanden föreligger emellertid enligt min mening 

beträffande dom som rör skyldighet att betala underhållsbidrag. Jag tänker 

härvid närmast på att sådan dom i allmänhet främst avser bidrag för 

framtiden och att bidrag ofta utgår under mycket lång tid. Med hänsyn 

härtill anser jag att den föreslagna regeln om begränsning av exigibiliteten i 

fråga om skriftlig förbindelse bör sträckas ut till att även gälla dom eller 

beslut, varigenom underhållsbidrag har utdömts. Härvid bör även tas med 

bidrag som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra stycket 

barnavårdslagen samt för hjälptagares försörjning enligt 40 § lagen om 

socialhjälp. trots att sist nämnda bidrag inte kan fastställas genom för

hindelse (40 § socialhjälpslagen och 3 kap. 18 § i departementsförslaget). 

En regel om begränsning till tiden av möjligheten att få utmätning på 

grund av dom eller beslut som avser underhållsbidrag m.m. kan emellertid 

inte göras generell. När utmätning har vägrats med stöd av en bestäm

melse i saken, vare sig underhållsskyldigheten grundas på förbindelse eller 

dom eller beslut. och betalningsskyldigheten därefter har prövats av 

domstol. måste den dom som därvid meddelas naturligtvis kunna verk

ställas utan hinder av att fråga iir om äldre bidrag. Olika lösningar som 

beaktar detta kan tänkas. I enkelhetens intresse förordar jag att tids
begränsningen av verkställbarheten när det gäller domar och beslut endast 

skall gälla framtida bidrag. Jag anser däremot inte att det finns anledning 
att införa en motsvarande inskränkning i fråga om förbindelse. 

I enlighet med det anförda har i departementsförslaget en ny bestäm

melse förts in som en andra mening i paragrafens första stycke. Enligt den 

nya bestämmelsen skall den i försi:a meningen angivna tidsbegränsningen i 

fråga om förbindelse ha motsvarande tillämpning beträffande dom eller 

beslut angående underhållsbidrag enligt GB eller FB eller angående bidrag 

som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra stycket harna

vårdslagen eller till hjälptagares försörjning enligt 40 § socialhjälpslagen. i 

den mån hidragsskyldigheten avser tid efter domens eller beslutets med
delande. 

När utmätning på grund av dom eller beslut har vägrats enligt andra 

meningen i första stycket, utgör det förhållandet att bidragsskyldighet 

tidigare har ålagts gäldenären givi::tvis inte hinder mot att frågan huruvida 

hetalningsskyldighet kvarstår för aktuella, äldre bidrag prövas i rättegång 

(jfr 3 kap. 21 § fjärde stycket). Även frågan om hetalningsskyldighet för 

bidrag till kommun enligt barnavårdslagen eller socialhjälpslagen, för vilka 
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utmätning har vägrats enligt första eller andra meningen, prövas av allmän 

domstol. Bestämmelserna i nämnda lagar om att bidragsskyldigheten 

bestäms av länsstyrelsen kan nämligen inte anses tillämpliga i detta fall. 

I betänkandet <SOU 1977:37) Underhåll till barn och frånskilda har före

slagits en generell preskriptionstid om tre år för fordran på underhålls

bidrag räknat från fö1fallodagen. Preskriptionen skall inte kunna avbrytas. 

Har utmätning skett före treårstidens utgång eller har den underhålls

skyldige försatts i konkurs på ansökan som har gjorts före utgången av den 

tiden, får fordringen dock tas ut ur den utmätta egendomen resp. i kon
kursen. Förslaget övervägs f.n. i justitiedepartementet. Om det genomförs 

får bestämmelserna i första stycket av förevarande paragraf omprövas. 

Andra stycket stämmer delvis överens med 2 § andra stycket bered

ningens 1förslag. Efter det att beredningen har avlämnat sitt förslag har 

hemskillnadsinstitutet avskaffats. Till följd härav bör särlevnad på grund 

av hemskillnad inte nämnas i bestämmelsen. Jag anser vidare att det inte 

heller bör krävas att makarnas särlevnad beror på söndring. Söndring 

utgör inte längre förutsättning för äktenskaps upplösning. Man torde 

kunna räkna med att inte heller någon annan rättsverkan i GB i fortsätt

ningen kommer att knytas till det förhållandet att särlevnad beror på 

söndring (jfr förslag i betänkandet SOU 1977:37 Underhåll till barn och 

frånskilda). Risken för att möjligheten till utmätning på grund av för

bindelse:: angående underhållsbidrag missbrukas torde inte bli nämnvärt 

större. om kravet på söndring utgår. I enlighet härmed anges i andra 

stycket av 2 § att utmätning för underhållsbidrag till make inte får ske på 

grund av förbindelse som avses i 3 kap. 18 §,om makarna inte under den 

tid som bidraget avser levde och alltjämt lever åtskilda. 

Jag har övervägt om inte också bestämmelsen i andra stycket bör vidgas 

till att gälla dom och beslut. Som närmare behandlas vid 11 § skall en 
skenfordran inte godtas som grund för verkställighet, även om sökanden 

kan åberopa dom eller beslut. Det torde emellertid som regel vara mycket 

svårt för kronofogdemyndigheten att med säkerhet avgöra att fråga är om 

skenfordran. Mot bakgrund härav föreligger vissa skäl att även beträffande 

dom och beslut meddeh1 en bestämmelse som begränsar möjligheten att få 

utmätning för påstådd fordran på underhållsbidrag. En sådan bestämmelse 

kan emellertid knappast väntas få någon praktisk betydelse, eftersom den 

som vill utverka dom eller beslut beträffande en skenfordran lika gärna 

kan åberopa annan fordran än sådan som avser underhållsbidrag. Med 

hänsyn bl.a. härtill har jag inte funnit anledning föreslå någon bestäm

melse av antytt slag (se vidare 11 § andra stycket). 

3 § Denna paragraf, som motsvarar 5 kap. 3 § beredningens förslag, in

nehåller vissa bestämmelser om utmätningsbar egendom. 

Gällande riitt. Genom utmätning kan i princip tas i anspråk all slags 

egendom. om den inte ingår i gäldenärens beneficium eller eljest är särskilt 
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undantagen frän utmätning. Beträffande pantbrev i fast egendom eller i 

skepp finns en särskild föreskrift i 91 a § I mom. UL. vilken även är 

tillämplig i fråga om pantbrev i skeppsbygge (jfr 62 § 4 mom. UL). Där 

anges att i den mån pantbrev i fast egendom eller i skepp inte utgör pant 

för fordran pantbrevet får tas i anspråk genom utmätning hos den inteck

nade egendomens ägare. Bestämmelsen förutsätter att utmätningsmöj

ligheten omfattar mer än det ägarhypotek som enligt 6 kap. 9 § JB resp. 270 

§ sjölagen tillkommer fastighetens eller skeppets ägare, dvs. även tillägg 

enligt 6 kap. 3 § JB resp. 264 § sjölagen. 

Lagberedningen. Beredningen framhåller att möjligheten att få 

utmätning inte skall såsom införsel vara begränsad till vissa speciella till

gångar. Av hänsyn till gäldenärens behov eller av andra skäl skall emel

lertid enligt förslaget liksom enligt U L gälla en rad undantag från utmät

ning. Bestämmelser om sådana undantag tas upp i 6 kap. Detta kapitel 

hänvisar också till speciella förbud mot utmätning som finns i andra 

författningar. Första stycket i .5 kap. 3 § ger uttryck åt principen att 

utmätning får äga rum av egendom som inte är undantagen enligt 6 kap. 

eller till följd av särskild föreskrift. 

Beredningen har vidare inte ansett sig kunna underlåta att föra in en 

motsvarighet till 91 a § l mom. UL i sitt förslag. Föreskriften har tagits upp 

som en första mening i andra stycket av paragrafen. Som andra mening i 

samma stycke föreslås att motsvarande skall gälla skuldebrev som är 

intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg. Beredningen påpekar i 

detta sammanhang att företagsi;1teckning inte kan medföra ägarhypotek 

och att det intecknade skuldebre·vet inte kan utmätas för fordran mot den 

som driver den företagsintecknade verksamheten. 

I tredje stycket tas upp en bestämmelse som upplyser om att för 

utmätning av avlöning och vissa andra förmåner gäller särskilda villkor 

enligt 8 kap. i förslaget. 

Remissyttrandena. Hm·riitten för Västra Si·erige anser att det i första 

stycket bör anges att egendom som får utmätas skall tillhöra gäldenären. 

Frågan om utmätning av pantbrev tas upp av ett par remissinstanser, 

som menar att reglerna härom i en del fall leder till stötande resultat. 

Hm·rätten för Västra Sverige påpekar sålunda att den omständigheten att 

utmätning av pantbrev omfattar inte bara ägarhypotek utan även tillägg 

medför att borgenär, som får utmätning i pantbrev för en oprioriterad 

fordran, får företräde framför innehavare av efterföljande pantbrev. Inte i 

något annat fall förekommer det att en utmätning ger företräde framför 

fordran med särskild förmånsrätt i egendomen. En sådan regel synes 

enligt hovrätten inte vara acceptabel. Visserligen kan en fastighetsägare, 

som själv innehar ett pantbrev, försämra läget för borgenärer med sämre 

prioriterade pantbrev genom att belåna pantbrevet. Detta är något som hör 

till systemet. Därav följer inte att en utmätningsborgenär skall få utdelning 

på samma sätt som om fastighetsägaren hade lämnat pantbrevet som 
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säkerhet för en fordran. Bortsett från teoretiskt tänkbara undantagsfall är 

det dessutom endast pantbrevets grundbelopp som i praktiken kan 

utnyttjas av fastighetsägaren som kreditunderlag. Att en utmätnings

borgenär skall fä utdelning på samma sätt som en pantborgenär strider mot 

den allmänna principen att tidsförhållandet skall vara avgörande för före

trädet mellan inteckning och utmätning. Visserligen avser utmätningen 

pantbrevet och inte fastigheten, men utmätningsborgenären och den som 
har panträtt i fastigheten konkurrerar om realisationsmedlen. Möjligheten 

för oprioriterade borgenärer att fä utdelning ur realisationsmedel 

begränsas visserligen starkt genom att bättre prioriterade pantbrev mycket 

ofta pantförskrivs i samband med belåning av sämre prioriterade pantbrev. 

Man får dock räkna med att vaksamma fordringsägare ibland kan genom 

utmätning av pantbrev skaffa sig betalning på bekostnad av intecknings

havare. Hovrätten framhåller vidare att även oprioriterad borgenär som 

har fått utmätning i fastigheten får sin ställning försämrad genom en senare 

utmätning av pantbrev. Hovrätten anser att utmätning av pantbrev bör 

medföra att utmätningsborgenären får utdelning endast i den mån det före

ligger ägarhypotek. Liknande synpunkter anförs av länsstyrelsen i 

Malmöhus län. 

Även hm·rätten för Ö1•re Norrland, RS V. kronofogdeföreningen och 

föreningen mellan ombud.wniinnen ho.1· Sveriges landshypotehinstitution 

är kritiska mot förslaget. Ombudsmannaföreningen ifrågasätter det rimliga 

i att borgenär, som får utmätning av pantbrev, sätts i samma situation som 

om ägaren själv har upplåtit panträtt till borgenären och sålunda får rätt till 

inte endast ägarhypotek utan även tillägg. Enligt ombudsmannaföreningen 

lämnas lån mot säkerhet av panträtt i fast egendom nästan undantagslöst 

med belopp som högst motsvarar pantbrevets belopp. Är ett pantbrev full

belånat finns det därför inte något utrymme för ytterligare pantbelåning. 
Det måste därför anses mera rimligt att jämställa en borgenär, som får 

utmätning av pantbrev, med oprioriterad borgenär i konkurs i fråga om rätt 

till tillägg. Den gällande och föreslagna ordningen kan enligt föreningen 
också befaras medföra ett stort antal utmätningar i fall då något ägar

hypotek inte finns och följaktligen inte heller något utrymme för ytterligare 

pantsättning. Enligt kronofogdeföreningen skulle det vara tänkbart med en 

bestämmelse om att utmätning av fastighet ger företräde till utdelning ur 

obelånat pantbrev eller obelånad del av pantbrev även om pantbrevet 

utmäts senare. En sådan regel torde förutsätta ändring av förmånsrätts

lagen. 

Föreningen mellan ombudsmännen hos S\'eriges landshypoteksinstitu

tion anser att rättsläget i fråga om utmätning av andel i pantbrev är oklart. 

Ägare av andel i fastighet kan inte pantsätta pantbrev i dess helhet och 

inte heller andel däri. När andel i pantbrev har utmätts bör rimligen utmät

ningsborgenären därför endast få rätt till den tillgång som pantbrevet utgör 

hos andelsägaren, nämligen hans andel av ägarhypoteket. Detta borde 
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enligt föreningen klart framgå a.v bestämmelserna. Skulle inte den nu 
antydda lösningen vara åsyftad, uppkommer den egendomliga situationen 

att tillägg utgår på den andel av pantbrevet som har utmätts men inte på 

resterande del. 

Föredraganden. Bestämmelsen i första stycket av departements

förslaget avser att, mot bakgrund bl.a. av att införsel kan ske endast i 

vissa slag av tillgångar. klargöra att i princip all slags egendom kan vara 

föremål för utmätning. Något behov av att i denna bestämmelse ange att 

egendom som i det enskilda fallet får utmätas skall tillhöra gäldenären 

finns enligt min mening inte. Denna fråga behandlas närmare i 17 och 

följande §~ i kapitlet. 

När det gäller de föreslagna bestämmelserna om utmätning av pantbrev 

vill jag anföra följande. 

Att utmätning som gäller pantbrev bör omfatta även tillägg till pant

brevets belopp har ansetts utgöra en konsekvens av att pantborgenär kan 

få betalt för sin kapitalfordran även ur tillägget, vilket har särskild 

betydelse vid andrahandspantsättning (jfr prop. 1971: 179 s. 32 och 48). En 

utmätningsborgenär har nämligen ansetts böra kunna på samma sätt som 

en andrahandspanthavare ta i anspråk tillägget för att få sin fordran täckt. 

I annat fall skulle utmätningsborgenären behöva stä tillbaka för en 

borgenär. ät vilken egendomens ägare senare upplåter panträtt i andra 

hand. Möjligheten att på antytt sätt utnyttja tillägget för pantsättning har 

ansetts som en tillgång i egendc-msägarens hand, som b()r kunna tas i 

anspråk av hans borgenärer. Att tdlägg kan tas i anspråk genom utmätning 

har betydelse inte minst när själva egendomen är utmätt. Att tillägg i 

praktiken inte brukar användas för sekundärpantsättning när pantbrevs
beloppet i dess helhet behövs fö1· säkerställande av primärpanthavarens 

fordran ändrar inte den gjorda bedömningen. Att göra ändring i fråga om 

möjligheten att genom utmätning ta i anspråk tillägg till pantbrevs belopp 
synes inte möjligt eller i vart fall inte lämpligt utan att ändring samtidigt 

sker beträffande panträttens innebörd. Jag är emellertid inte beredd att 

föreslå någon sådan ändring. 

Även om den nu gällande och föreslagna regleringen beträffande 

utmätning av pantbrev ibland kan tyckas medföra ett i och för sig inte 

önskvärt resultat såvitt avser tillägget, är den anförda kritiken enligt min 

mening överdriven. Bl.a. bör beaktas att den som ger kredit mot säkerhet i 
pantbrev alltid får räkna med att pantbrev med bättre förmånsrätt är 

utnyttjade fullt ut samt att opriorit•!rad borgenär som får utmätning i själva 

egendomen vid behov också kan själv få utmätning av obelånade eller inte 

fullt belånade pantbrev. 

Jag är alltså inte beredd att fön!slå någon avvikelse från beredningens 

förslag såvitt gäller möjligheten att genom utmätning ta i anspråk tillägg till 

pantbrevsbelopp. Jag är inte heller beredd att, som en remissinstans har 

förordat, föreslå bestämmelser om att utmätning av själva egendomen 

4 kap. 3 f$ 356 



Prop. 1980/81: 8 

skall ge företräde till betalning ur obelånat eller obelånad del av pantbrev. 

Beträffande det fallet att andel i pantbrev i fastighet har utmätts och hela 

fastigheten därefter skall säljas exekutivt har en remissinstans framhållit 

att. eftersom andel i pantbrev inte kan pantsättas. utmätningen inte bör 
anses omfatta tillägg. Jag delar den uppfattningen. En annan ordning 
skulle bl.a. kunna gå ut över övriga delägare i fastigheten. Någon särskild 

bestämmelse i saken synes inte behövlig. Den angivna situationen torde i 
praktiken sällan bli aktuell. Vad som har sagts nu gäller givetvis även 

pantbrev i skepp. 
Vad som sägs i andra stycket om pantbrev i skepp är på grund av I kap. 

9 § tillämpligt även beträffande pantbrev i skeppsbygge. 

I betänkandet (SOU 1976:70) Rätt till luftfartyg m.m. har bl.a. före

slagits att den nuvarande ordningen med inteckning i luftfartyg av skulde

brev skall ersättas av ett system med pantbrev som i huvudsak stämmer 

överens med sjölagens regler om pantbrev i skepp. Förslaget övervägs f.n. 
i justitiedepartementet. I detta läge är det lämpligast att departements

förslaget får utgå från nu gällande bestämmelser om inteckning. I enlighet 
härmed bör som beredningen har föreslagit en särskild bestämmelse tas 

upp om utmätning av skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reserv

delar till luftfartyg. Denna bestämmelse ingår som en andra mening i andra 
stycket. 

Tredje stycket i beredningens förslag har i sak oförändrat tagits upp i 

departementsförslaget. 

Utmätningsordningen 

4 § Denna paragraf, som överensstämmer med 5 kap. 5 § beredningens 

förslag, innehåller vissa föreskrifter om den ordning i vilken tillgångar av 
olika slag skall tas i anspråk. 

Gällande rätt m.m. I 62 § I mom. första meningen UL föreskrivs att vid 

utmätning bör av utmätningsbara tillgångar i första hand tas i anspråk 
egendom som kan användas till borgenärens förnöjande med minsta 
kostnad, förlust och annan olägenhet för gäldenären. Lagrummet innehöll 
tidigare mera detaljerade regler om utmätningsordningen. Om borgenär 
och gäldenär inte kom överens om annat, skulle först tas i mät andra 

lösören än luftfartyg, därnäst fordran eller annan rättighet som kunde 
överlåtas och sist luf~fartyg eller fast egendom. Sådana obligationer eller 

andra värdepapper som med lätthet kunde förvandlas i pengar skulle i 

fråga om ordningen för deras utmätande anses lika med lösören. I 64 § 

föreskrevs att av lösören skulle sist utmätas vad gäldenären behövde för 
sin näring eller minst kunde umbära. Uppgav gäldenären viss egendom till 
utmätning, borde den egendomen företrädesvis tas i mät, om det lämpligen 

och utan förfång för borgenär kunde ske och annan ordning inte var före

skriven. Mot den nu beskrivna ordningen var i sak inte så mycket att 
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erinra. men det ansägs vid är 1967 vidtagna ändringar i UL tillräckligt att 

ge en mera allmänt hållen reg·~l. särskilt som det oftast inte finns så 

mycket att välja pä. 

Borgenär som till säkerhet för sin fordran har panträtt eller särskild 

förmånsrätt på annan grund är enligt gällande rätt inte skyldig att i första 

hand hålla sig till den egendom i vilken förmånsrätten gäller. Det står 

borgenären fritt att i stället begära utmätning av andra tillgångar. Är 

fordran för vilken utmätning skall ske förenad med särskild förmänsrätt i 

gäldenärens fasta egendom. fartyg. luftfartyg eller reservdelar till luft

fartyg. skall emellertid enligt 62 § 2 mom. första meningen UL den 

egendomen först utmätas. om inte borgenären hellre vill ta betalt ur annan 

egendom. Med fartyg likställs härvid fartygsbygge (62 § 4 mom.). Vidare 

gäller undantag från nyss nämnda pri11fip, om utmätning skall ske på en 

gång för fleras fordringar. Då tar borgenär, vars fordran är förenad med 

särskild förmånsrätt i egendom som har nämnts nyss. inte för vad som kan 

utgå ur den egendomen ta betalt ur övriga tillgångar till förtang för annan 

borgenär. Bestämmelserna i 62 § 2 mom. gällde ursprungligen endast 

förmånsrätt på grund av inteckning i fast egendom. men tillämpnings

området har efter hand vidgats att omfatta alla slags särskilda förmåns

rätter i angivna objekt. 

LaKhereJningen. I första stycket av paragrafen föresläs att av utmät

ningsbar egendom bör i första hand tas i anspråk sådan tillgång som kan 

användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller 

annan olägenhet för gäldenären. Beredningen framhåller att bestämmelsen 

enligt sakens natur innebär att kronofogdemyndigheten skall söka finna 
egendom som kan ge sökanden betalning för hans fordran. Kan ett i och 

för sig utmätningsbart objekt inte antas ge något överskott sedan verkstäl

lighetskostnaden har täckts, bör det inte utmätas. Detta torde dock inte 

utan vidare kunna iakttas. när annan än sökanden har rätt till betalning lir 

köpeskillingen med företräde framför sökanden, t.ex. vid utmätning av 
skepp eller fastighet. r sådana fall kan ofta inte vid utmätningstillfället 

avgöras om sökanden kan få nitgon betalning ur egendomen. Å andra 

sidan gäller att kronofogdemyndigheten inte skall utmäta mera än som 

behövs för att sökandens fordran skall bli betald och kostnaderna i 

ärendet ersatta. Vid valet mellan olika slag av egendom bör, anför bered

ningen vidare. beaktas inte bara sökandens rätt att få betalning utan även 

hans intresse av att betalning inflyter utan onödigt dröjsmål. Tidsfaktorn 

kan dock inte tillmätas så storbetydelse. om sökandens intresse av snabb 

betalning inte är särskilt starkt oci'l någon särskild risk inte är förenad med 

anstånd. Samtidigt bör i rimlig utsträckning hänsyn tas till gäldenärens 

behöriga intressen. särskilt att onödig värdeförstöring inte sker. 

Enligt beredningen bör i första hand kontanta pengar, banktillgodo

havande som kan lyftas omedelbart eller liknande likvida tillgångar 

utmätas. Utmätning av avlöning är från gäldenärens synpunkt ofta ett 
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förmånligt val men kan inte utan gäldenärens medgivande ske annat än 
under särskilda förutsättningar. l övrigt bör i allmänhet tas lös egendom 
som är lämplig att realisera och som gäldenären kan undvara med minsta 
olägenhet. Fast egendom liksom registrerat skepp eller luftfartyg bör i 
regel utmätas sist. Beträffande pantbrev eller intecknat skuldebrev som har 
utmätts erinrar beredningen om att det enligt I 0 kap. 14 och 17 §§ i 
förslaget inte får säljas. Antingen skall den intecknade egendomen tas i 
anspråk eller också pantbrevet resp. inteckningshandlingen pantförskrivas 
till sökanden. I förra fallet löper sökanden större eller mindre risk att fä 

svara för exekutionskostnadema, varjämte förfarandet kräver sin tid. I 
senare fallet leder utmätningen inte till någon betalning i det aktuella 
ärendet. Från sökandens synpunkt kan det därför vara bättre att andra 
tillgångar utmäts. Omtvistade eller eljest tvivelaktiga tillgångar bör inte 

utmätas, om säkra och ostridiga tillgångar finns. 
Skulle sökanden och gäldenären vara överens om att viss egendom skall 

tas i anspråk, bör enligt beredningen den egendomen utmätas, om det inte 
kränker tredje mans rätt. Även i andra fall bör hänsyn tas till gäldenärens 
önskemål, om det k!\,n anses skäligen förenligt med sökandens intresse 
och i övrigt finnes motiverat. 

Beredningen framhåller vidare att det inte alltid ligger i sökandens 

intresse att egendom vari han har särskild förmånsrätt tas i anspråk i 
första hand. Hans fordran kan t.ex. ha sådan plats i förmånsrättsord
ningen, att det är tvivelaktigt om betalning kan utgå ur köpeskillingen för 
egendomen. Blir egendomen inte såld - vilket lätt kan inträffa i fall då ett 
visst skyddsbelopp skall iakttas - får sökanden vidkännas kostnaden för 

förfarandet. Om fast egendom, registrerat skepp eller luftfartyg m.m. tas i 
mät. kan det också dröja ganska länge innan sökanden kan fä betalt för sin 
fordran. För gäldenären åter kan det vara viktigt att t.ex. fast egendom 
inte fråntas honom, särskilt om det endast är ett mindre belopp som 
utmätningen avser. Beredningens förslag saknar därför motsvarighet till 62 
§ 2 mom. första meningen UL. 

Är sökandens fordran förenad med särskild förmånsrätt, synes det 
beredningen naturligt att den egendom vari förmånsrätten gäller tas i mät 
för hans fordran, om han önskar det. Detta kan knappast vara tveksamt 
annat än i fråga om förmånsrätt enligt 5 § förmånsrättslagen, dvs. främst 

förmånsrätt på grund av företagsinteckning. Tillräcklig anledning att 
behandla sådan förmånsrätt på särskilt sätt torde dock enligt beredningen 

inte föreligga. Enligt andra stycket första meningen i förslaget har sålunda 
borgenär, vars fordran är förenad med särskild förmånsrätt, rätt att i 
första hand få utmätning av egendom vari förmånsrätten gäller. Bered

ningen utgår från att borgenär med särskild förmånsrätt som regel kommer 
att i sin ansökan ange huruvida han önskar att den egendomen eller annan 
tillgång skall tas i anspråk. Gör han inte det, kan förrättningsmannen 

lämpligen höra sig för hos honom. Något förbud att utan sådant hörande 
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utmäta den egendom vari förmånsrätten gäller eller annan lämplig tillgång 
bör dock inte ställas upp. Betrtlffande vissa förmånsrätter måste beaktas 
att de preskriberas efter kort tid, t.ex. sjöpanträtter (248 och 254 §§ sjö
lagen). Detta bör enligt beredningen i allmänhet medföra att den egendom 
vari förmånsrätten gäller tas i anspråk i första hand. om inte sökanden 
begär annat. Ofta torde det inte finnas annan utmätningsbar egendom än 
den vari förmånsrätten gäller. 

Beredningen föreslår vidare att den nuvarande regeln i 62 § 2 mom. 
andra meningen UL att borgenär som har särskild förmånsrätt i vissa slag 
av egendom vid konkurrens med annan utmätningssökande är skyldig att 
hålla sig till den egendomen skall ytterligare vidgas och gälla alla ford
ringar som är förenade med särskild förmånsrätt i viss egendom. Borge
nären skall inte få utmätning av annan tillgång, om det är till skada för 
annan sökande. Det är enligt baedningen tydligt att bestämmelsen inte 

blir tillämplig när den egendom som belastas av förmånsrätten tillhör 
annan än gäldenären i ärendet (t.ex. tredjemanspant). Beredningen 

påpekar att bestämmelsen enligt förslaget gäller till förmån för varje annan 
borgenär som vid utmätningstillfället har sökt utmätning mot samma 
gäldenär, oavsett om utmätning för fordringarna sker samtidigt eller inte 
(jfr 11 § första stycket). En sökande får anses lida skada genom att 

borgenär, vars fordran är förenad med särskild förmånsrätt i viss 
egendom. får utmätning i annan egendom, om den förre på grund därav 
inte kan påräkna att få betalt för sin fordran. Bestämmelsen kan bli tillämp
lig även när den som påstår att h2:n lider skada har särskild förmånsrätt för 

sin fordran, men hans möjlighet att få betalning ur därmed belastad 
egendom är osäker. 

Det kan enligt beredningen förekomma att den egendom vari sökanden 
har förmånsrätt finnes inte vara tillräcklig att ge honom full betalning eller 
att det är ovisst om den räcker ;till. För sådana fall föresläs att. när det 
behövs, annan tillgång skall få utmätas för fordringen, om det sker på 
villkor att betalning i första hand >kall utgå ur den egendom vari sökanden 
har förmånsrätt. Detta innebär bl.a. att sökanden inte kan få utdelning av 
medel från annan tillgång innan det har klarlagts att den egendom vari 

förmånsrätten gäller inte förslår. 
Beredningen påpekar att det ibland saknas personlig betalningsskyldig

het för den fordran för vilken utmätning har begärts. Ett sådant fall före

ligger, när gäldenärens betalningsskyldighet har upphört genom preskrip
tion men borgenären har pant till säkerhet för sin fordran. Ett annat fall då 
personlig betalningsskyldighet inte kan göras gällande i det aktuella 
ärendet är att någon har lämnat egendom som pant för annans fordran och 

borgenären söker betalning ur panten. Om utmätning i sådana fall skall 
äga rum hos någon som inte är personligen betalningsskyldig, är borge
nären hänvisad till den egendom i vilken betalningsskyldigheten gäller. 
Någon uttrycklig föreskrift härom synes beredningen inte behövlig. 
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Remissyttrandena. S1•ea hm•rätt, som jämför med bestämmelsen i 5 

kap. 33 § andra stycket att utmätning skall hävas om försäljning eller 
indrivning inte kan antas ge ett överskott som gör åtgärden försvarlig, 
anser att det på lämpligt ställe i UB bör anges att utmätning inte skall ske 
av föremål som inte kan antas ge överskott sedan kostnaderna har täckts. 

RSV anser att det behöver klarläggas i vad män principen om täckning 
för kostnaderna skall beaktas redan vid utmätningstillfället. Verket 
påpekar att svårigheter kan uppstå vid tillämpning av denna princip om 

utmätning av samma egendom är aktuell för flera sökande. De samman
lagda kostnaderna kan då vara så höga att det vid förrättningstillfället vill 
synas som om en försäljning inte skulle ge sökandena någon utdelning. 
Situationen kan emellertid snabbt. förändras. t.ex. genom anstånd eller 
förändringar beträffande fordringarnas storlek, så att utdelning blir möjlig. 
Enligt verket bör principen om kostnadstäckning beaktas vid utmätnings
tillfället i varje mål för sig, med bortseende från samtidiga eller tidigare 
utmätningar. 

Sl'ea hovrätt föreslår att den avvägning mellan gäldenärens samt 

borgenärs och tredje mans intressen, som förutsätts skola ske vid tillämp
ningen av huvudregeln om utmätningsordningen, får komma till uttryck i 
lagtexten. Hovrätten ifrågasätter också om inte bestämmelsen i första 

stycket bör kompletteras med en regel till skydd för tredje man av 
innebörd, att andel i lös eller fast egendom inte skall tas i anspråk om 
annan utmätningsbar egendom finns. 

Beträffande bestämmelsen om skydd för annan utmätningssökande i fall 
då borgenär har förmånsrätt i viss egendom anför RSV att beredningen 
med "annan sökande" torde ha avsett endast enskild sökande. RSV förut
sätter emellertid att skyddet även skall gälla staten i allmänna mål. Vid en 
sådan tillämpning blir det av betydelse när ett allmänt mål skall anses bli 
anhängigt hos kronofogdemyndigheten. 

Föredraganden. Förevarande paragraf har i sak utformats i överens
stämmelse med beredningens förslag. 

Som beredningen har anfört bör egendom inte utmätas utan att utmät
ningen kan väntas leda till att utmätningsborgenären får åtminstone någon 
betalning för sin fordran (jfr 68 § 6 mom. sista stycket uppbördslagen). 
Utmätning bör alltså t.ex. inte ske endast för att täcka exekutionskostnad 
som redan kan ha uppkommit i målet och för vilken sökanden eljest 

svarar, såvida inte sökanden under målet har fått sin fordran betald av 
gäldenären. En annan ordning skulle endast medföra olägenheter för 

gäldenären utan motsvarande nytta för sökanden, frånsett ansvaret för 
redan uppkommen kostnad. Nämnda princip kan emellertid ofta inte 

upprätthållas i praktiken i fråga om egendom som häftar för annan fordran 
på grund av särskild förmånsrätt. Detta gäller särskilt fast egendom, skepp 
och luftfartyg. Det är då ofta inte möjligt att före utmätningen fä klarlagt 
för hur stort belopp egendomen häftar. Härtill kommer an belastningen 
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kan växla från tid till annan. t.ei;. genom betalning av räntor eller amorte
ringar. När det framgår att något överskott inte kommer att finnas för 
utmätningssökandens räkning, bör emellertid utmätning inte äga rum. I 
fråga om företagsintecknad egendom föreligger särskilda förhållanden så 
till vida att inteckningshavaren inte har en obetingad rätt att fä betalt ur 
vad som inflyter i målet (8 kap. 13 §; se vidare SOU 1966:7 s. 105 och 
prop. 1967: 16 s. 136). Det förhållandet att sökanden har anvisat viss 
egendom till utmätning ändrar inte det som har sagts nu. Med hänsyn till 
att den diskuterade principen får anses tämligen självklar, samtidigt som 
den i praktiken inte alltid kan tillämpas fullt ut. finner jag inte skäl att ta 
upp någon uttrycklig bestämmelse i saken. 

Bestämmelsen i 3 § KL om misslyckat utmätningsförsök som konkurs

grund utgör inte något hinder mot att avstå från utmätning när egendom på 
grund av panträtt e.d. häftar för så stort belopp att något överskott inte 
kan väntas uppkomma. Enligt nämnda bestämmelse skall gäldenär pre
sumeras vara insolvent, om han vid utmätningsförrättning inom viss tid 
före konkursansökningen har befonnits sakna tillgångar till full betalning 
av utmätningsfordringen. Som framgår av lydelsen är denna bestämmelse 
tillämplig även i fall då gäldenären har i och för sig utmätningsbar egendom 
men denna till följd av pantsättning e.d. inte räcker till full betalning av 
sökandens fordran. 

När det gäller frågan i vad män exekutionskostnaderna skall beaktas i 

fall då egendom som kommer i fråga för utmätning samtidigt är aktuell för 
utmätning för annan fordran eJJ.~r redan är utmätt delar jag den mening 
som under remissbehandlingen har förts fram av RSV, nämligen att endast 
kostnaderna i det aktuella målet bör beaktas. 

Med anledning av att en remissinstans har föreslagit att den avvägning 
mellan sakägarnas intressen som förutsätts ske vid tillämpningen av första 
stycket bör anges i lagtexten vill jag framhålla att denna intresseavvägning 
enligt min mening har kommit till tillräckligt uttryck i den av beredningen 
föreslagna lydelsen. Jag finner vidare inte anledning att ta upp någon före
skrift om att andel i viss egendom inte skall tas i anspråk om annan utmät
ningsbar egendom finns. Det är även utan uttrycklig bestämmelse tydligt 

att det ofta är lämpligare att ta i anspråk annan egendom än andel i viss 
egendom. 

Beträffande den ordning i vilken olika tillgångar skall tas i anspråk vill 

jag påpeka att 16 kap. 15 § i departementsförslaget innehåller en särskild 

föreskrift beträffande egendom wm är belagd med kvarstad för fordran. 
Kvarstaden hindrar inte att egendomen utmäts. men annan egendom skall 

i första hand tas i anspråk, såvida inte utmätningssökanden har särskild 
förmånsrätt i den kvarstadsbelagda egendomen. 

Som jag har utvecklat närmare i den allmänna motiveringen under 
avsnitt 5.3 åsyftar termen sökanclen även staten i allmänna mål (se även I 

kap. 7 § första stycket departementsförslaget). Bestämmelsen i andra 
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stycket av förevarande paragraf om skyldighet för borgenär vars fordran är 
förenad med särskild förmånsrätt att vid konkurrens med annan sökande i 
första hand hålla sig till den egendom i vilken förmånsrätten gäller är alltså 
direkt tillämplig även till förmån för staten i allmänna mål. Beträffande 
frågan vid vilken tidpunkt ansökan om utmätning skall anses ha gjorts i 
allmänt mål får jag hänvisa till 2 kap. 30 § tredje stycket. 

Anledning saknas att. som en remissinstans har ifrågasatt, från tillämp

ningsområdet för bestämmelsen i andra stycket tredje meningen undanta 
restitutionsfordran och fordran på överskjutande skatt. Jag vill påpeka att 
bestämmelserna i andra stycket givetvis inte gäller i fråga om fordran som 
är förenad med särskild förmånsrätt enbart på grund av redan företagen 
utmätning. 

5 § Denna paragraf, som överensstämmer med 5 kap. 6 § beredningens 

förslag. anger en särskild förutsättning för utmätning av fast egendom och 
vissa andra specialobjekt. 

Gällande rätt. Enligt 62 § 3 mom. UL får fast egendom, registrerat 

skepp. luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg utmätas för 
annan fordran än sådan som är förenad med särskild förmånsrätt i 
egendomen endast om borgenären begär det. Med registrerat skepp 
likställs härvid registrerat skeppsbygge ( 4 mom. ). 

Lagberedningen. l 5 kap. 6 § föreslår beredningen att registrerat skepp, 
registrerat luftfartyg. intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast 
egendom inte får utan särskild begäran av sökanden utmätas för annan 
fordran än sådan som är förenad med särskild förmänsrätt i egendomen. 
Enligt 2 kap. 8 § i förslaget likställs skeppsbygge med skepp. Beredningen 

framhåller att grunden till bestämmelsen är att om egendom av angivet slag 
utmäts för fordran vilken inte är förenad med särskild förmånsrätt i egen
domen, den ofta kan bli osåld därför att skyddsbeloppet inte uppnås. l 
sådant fall får utmätningssökanden betala kostnaderna i ärendet. 

Beredningen påpekar att utmätning av egendom som anges i paragrafen 
inte omfattar obelånat pantbrev resp. obelånad inteckningshandling som 
gäller i egendomen. 

Remissyttrandena. RSV påpekar att de enskilda utmätningssökandenas 
förmåga att inse de rättsliga konsekvenserna. av ansökans utformning 

varierar starkt. RSV ifrågasätter därför om bestämmelsen i 5 kap. 6 §bör 
tas upp i UB. Regeln kan medföra förluster för enskild sökande, som inte 

har särskilt begärt utmätning av fast egendom, när sådan egendom utmäts 
i allmänt mål eller för annan enskild sökande som har framställt sådan 
begäran. Om kravet på särskild begäran om utmätning av egendom som 

anges i paragrafen slopas. kan sökanden efter utmätning av egendomen 

beredas tillfälle att fullfölja målet genom att förskottera de kostnader som 
kan förväntas i samband med försäljningen vid äventyr att utmätningen 

eljest hävs. Genom en sådan ordning skulle den enskilde sökanden få 
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verkställighet lika snabbt som det allmänna, samtidigt som det överlåts pt'l 
honom ått avgöra om han skall ta risken att drabbas av kostnader vid ett 

resultatlöst försäljningsförsök. 
Kronufogdeföreningen, som godtar den föreslagna bestämmelsen, 

anser att inte heller pantbrev i fast egendom. lön eller fordran på skatt som 

skall återbetalas bör utmätas utan särskild begäran. Som skäl härför anför 
föreningen att av arbetspraktiska hänsyn vissa undantag måste göras från 
en generell skyldighet för kronofogdemyndigheten att undersöka huruvida 
gäldenären har utmätningsbar egendom. 

Föredraganden. Som RSY h;i.r framhållit skulle en utmätningssökande i 
vissa fall kunna lida förlust. om utmätning av egendom som anges i den 
föreslagna bestämmelsen underläts därför att sökanden inte har särskilt 
begärt utmätning av sådan egendom. Den av RSY förordade ordningen 
skulle emellertid medföra vissa nackdelar när sökanden inte önskar 

fullfölja utmätningen. Bl.a. uppkommer onödigt arbete för krono
fogdemyndigheten och inskrivningsmyndigheten samt olägenhet för gälde
nären utan motsvarande nytta för sökanden. Den av beredningen före
slagna bestämmelsen behöver emellertid inte innebära att kronofogdemyn
digheten skall utan vidare avstå från utmätning av egendom som anges i 
paragrafen. när sökanden inte har särskilt begärt sådan utmätning i sin 
ansökan. Enligt min mening bör kronofogdemyndigheten i sådant fall, om 
det i övrigt är lämpligt och förenligt med 4 § att ta sådan egendom i 
anspråk, fråga sökanden om han begär utmätning av egendomen eller 

inte. Med hänsyn härtill och till de skäl som beredningen har anfört godtar 
jag beredningens förslag. Vid utarbetande av verkställighetsföreskrifter till 
VB får övervägas om behov finns av uttrycklig föreskrift om skyldighet för 
kronofogdemyndigheten att i fall som har berörts nu efterhöra sökandens 
önskan. 

Med anledning av kronofogdeföreningens förslag att det även för 
utmätning av vissa andra tillgångar bör krävas särskild begäran av 
sökanden vill jag framhålla följande. F.n. gäller enligt 11 § andra stycket 
USK att utmätning i lön eller av fordran på återbetalning av skatt som 
avses i 68 § I mom. första stycket uppbördslagen kommer i fråga endast 

om sökanden eller gäldenären be:gär det eller annan särskild omständighet 
föranleder det. Något motsvarande villkor gäller däremot inte beträffande 
utmätning av pantbrev. Huruvida särskild begäran av sökanden bör krävas 

för utmätning av egendom som har angetts nu har samband med frågan 
om kronofogdemyndighetens skyldighet att efterforska utmätningsbar 
egendom. Den frågan behandlas närmare under 9 §. Som framgår av vad 

som anförs där bör det inte gälla. några särskilda begränsningar i nämnda 
skyldighet. Jag kan alltså inte godta kronofogdeföreningens förslag. 

Paragrafen torde inte få någon praktisk betydelse i allmänna mål, 

eftersom kronofogdemyndighete:n själv företräder staten/borgenären i 
sådana mål. Anledning saknas dock att uttryckligen undanta allmänna mål 
från paragrafens tillämpningsområde. 
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6 § Paragrafen innehåller förbud mot uppdelning av ekonomiska 

enheter. Den motsvarar 5 kap. 7 § beredningens förslag. 

Gällande rätt. I 62 § I mom. andra meningen UL föreskrivs att till

gångar som hör samman om möjligt inte skall skiljas. Vidare gäller enligt 

63 § I mom. att vad som hör till fartyg eller luftfartyg inte får tas i mät 

annat än genom utmätning av fartyget eller luftfartyget. Med fartyg 

likställs härvid fartyg under byggnad (62 § 4 mom.). Enligt 63 § 2 mom. 
får, om inteckning i luftfartyg även omfattar reservdelar. någon av de på 

viss plats förvarade reservdelarna inte utmätas för sig. om inte inteck

ningshavaren samtycker därtill. Beträffande fast egendom finns vissa 

liknande bestämmelser i 78 §. Enligt första meningen i denna paragraf får 

tillbehör till fastighet inte tas i mät annat än genom utmätning av fastig

heten. I andra meningen föreskrivs att rätt till växande gröda eller annan 

ännu inte fallen avkastning av fast egendom som tillkommer nyttjande

rättshavare inte får tas i mät för dennes skuld annat än genom utmätning 

av nyttjanderätten. 

Lagberedningen. I första stycket av 5 kap. 7 § föreslås en regel om att 

tillgångar som hör samman såvitt möjligt inte bör skiljas. Beredningen 

påpekar att bestämmelsen är tillämplig på både lös och fast egendom. Den 

grundas på antagandet att helheten sammanhållen regelmässigt represen

terar ett större värde än summan av delarnas särskilda värden och syftar 

sålunda till att undvika värdeförstöring. Regeln är tillämplig även på nytt

janderätt. Om byggnad på ofri grund tillhör nyttjanderättshavare till 

marken och nyttjanderätten är utmätningsbar, bör därför byggnaden och 

nyttjanderätten regelmässigt följas åt. 

Genom andra och tredje styckena skärps regeln i första stycket beträf

fande vissa specialobjekt. Enligt andra stycket får vad som är tillbehör till 

fartyg, luftfartyg eller fast egendom över huvud inte tas i mät särskilt för 

sig. Bestämmelsen tillgodoser bl.a. inteckningshavares och andra förmåns
rättshavares intressen. Beträffande fast egendom erinrar beredningen om 

att den i tidigare betänkande har diskuterat möjligheten att utmäta tillbehör 

till fastighet för sig men har avvisat tanken. Däremot förordades att om 
fastigheten har blivit utmätt, tillbehör till denna skulle kunna säljas i 

särskild ordning. Regler härom infördes år 1967. 

I tredje stycket anges att om inteckning i luftfartyg omfattar även reserv

delar, någon av de på viss plats förvarade reservdelarna inte får tas i mät 

särskilt för sig utan inteckningshavarens samtycke. Principen i första 

stycket att tillgångar som hör samman såvitt möjligt inte bör skiljas är 

enligt beredningen tillämplig även i fall som avses i tredje stycket. Det 

innebär att inteckningshavarens samtycke till att viss reservdel utmäts 

inte befriar förrättningsmannen från att pröva huruvida den lämpligen bör 
utmätas för sig. 

Förslaget innehåller lika litet som gällande rätt något särskilt förbud mot 

att reservdelar utmäts utan att luftfartyg som är gemensamt intecknat med 
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reservdelarna utmäts samtidigt eller mot att luftfartyg utmäts utan att 
reservdelar som omfattas av samma inteckning utmäts samtidigt. Bered
ningen framhåller att principen i första stycket av paragrafen dock gäller 

även i dessa fall. Därvid måste beaktas de särskilda förhållanden som kan 
föreligga beträffande reservdelar, bl.a. att ett reservdelslager kan vara 
avsett för tlera luftfartyg. Detta kan exempelvis leda till att vid utmätning 

av ett av luftfartygen några reservdelar inte tas med. 
Beträffande bestämmelsen i 7~: § andra meningen UL rörande avkast

ning av fast egendom som tillkommer nyttjanderättshavare anför bered
ningen att regeln utgår från att avkastningen i sådant fall alltjämt utgör 

tillbehör till fastigheten (se 2 kap. I § JB). Vad som uttalas genom bestäm

melsen torde enligt beredningen gälla utan särskild föreskrift, eftersom 
nyttjanderätt inte gärna kan spaltas upp i olika delar som skulle kunna 
angripas var för sig. Bestämmelsen kan möjligen motsättningsvis föranleda 
ett oriktigt antagande att andra delar än rätten till blivande avkastning kan 

brytas ut ur nyttjanderätt och utmätas för sig. Beredningens förslag upptar 
därför inte någon motsvarighet till nämnda föreskrift. 

Remissyttrandena. Svea ho1•rätt framhåller att meningen inte torde 
vara att mot gäldenärens vilja mt,ra skall utmätas än som behövs för att 
betala utmätningsfordringen. Skulle försäljning av endast en del av till
gångar, som i och för sig hör samman, vara tillräcklig, bör gäldenären ha 

rätt att motsätta sig utmätning av ytterligare egendom, även om detta leder 

till ett från renodlat ekonomiska synpunkter sämre resultat. Bestämmelsen 
i första stycket bör enligt hovrätten utformas så att det framgår att den är 
dispositiv till förmån för gäldenären i den mån sökandens ställning inte 
påverkas härav. 

Föredra[;anden. Med anledning av vad Svea hovrätt har anfört har 
lydelsen av första stycket i paragrafen jämkats något. Det sägs sålunda att 
tillgångar som hör samman inte bör skiljas utan särskilda skäl. Denna 
lydelse avser att täcka såväl fall då det i praktiken inte är möjligt att hålla 
samman delarna som fall då gäldenären begär att endast viss del skall tas i 
anspräk. Det är emellertid int.e utan vidare säkert att en sädan begäran 

frän gäldenären skall efterkommas, även om utmätning av delen skulle 
vara tillräcklig för att tillgodose sökandens fordran. Om t.ex. gäldenären 

underskattar den värdeförstöring som skulle bli följden av att endast en del 
utmäts, bör hans begäran kunna lämnas utan avseende Ufr beträffande en i 
viss mån likartad situation 5 kap. 15 §). 

Andra och tredje styckena i paragrafen motsvarar, med en mindre 
jämkning i andra stycket, beredningens förslag. 

7 § Denna paragraf, som saknar direkt motsvarighet i beredningens 

förslag, behandlar frågan i vad mån s.k. skrivbordsutmätning av lös 
egendom är tilläten. 

Gällande rätt. Utmätning av lös egendom skall enligt UL säkerställas 
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genom de åtgärder som för olika slag av egendom är föreskrivna i 67 c § I 

mom. och 73-76 §§. Lösöre skall sålunda omhändertas eller märkas som 

utmätt, bevis om utmätt fordran omhändertas, sekundogäldenären 
denuntieras osv. Finns egendomen i tredje mans besittning. skall förbud 
meddelas innehavaren att utlämna egendomen. Först när dessa åtgärder 
har vidtagits anses utmätningen fullbordad. Den medför då enligt 77 § I 

mom. UL förmånsrätt enligt vad som sägs i förmånsrättslagen. Utmätning 

av här i riket registrerat skepp eller Juftfartyg eller intecknade reservdelar 

till sådant luftfartyg medför dock enligt 77 § 2 mom. förmånsrätt redan när 

beslutet om utmätning meddelas. 

Reglerna om utmätning av lösöre (inbegripet fartyg och luftfartyg m. m.) 

utgår från att den egendom som skall utmätas finns tillgänglig för förrätt
ningsmannen. Av 77 § 2 mom. UL följer emellertid att utmätning av här i 

riket registrerat skepp eller luftfartyg kan ske även om det befinner sig på 

resa eller ligger i utländsk hamn (distansutmätning). Det förutsätts emel

lertid att utmätningen säkerställs senare, om inte egendomen blir utmätt i 
annht land. Motsvarande gäller i fråga om intecknade reservdelar till 

svenskt luftfartyg. För utmätning av fordran eller rättighet som är grundad 

på löpande förbindelse eller annan handling vars företeende utgör villkor 

för fordringens utkrävande eller rättighetens utövande förutsätts att hand

lingen i fråga finns tillgänglig för förrättningsmannen och genast kan 
omhändertas av denne. Vad nu har sagts är i princip tillämpligt även när 

egendomen är i tredje mans besittning, även om säkerställandet av utmät

ningen i allmänhet då sker på annat sätt. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår i 7 kap. I § första stycket en 
bestämmelse att utmätning av lös egendom omedelbart skall säkerställas 

genom åtgärder som föreskrivs i kapitlet. Därav följer enligt beredningen 

att utmätning av sådan egendom inte ffir beslutas och genomföras utan att 
de åtg~rder som lagen föreskriver kan vidtas i direkt anslutning till utmät
ningsbeslutet, om inte undantag är medgivet. 

Ett undantag från principen att egendomen skall finnas tillgänglig vid 

utmätningen följer av 7 kap. 5 § jämförd med 4 § första stycket bered
ningsförslaget. I sistnämnda bestämmelse anges de åtgärder för säker

ställande som skall vidtas vid utmätning av lösöre, inklusive skepp och 

luftfartyg. Egendomen skall tas i förvar eller utmärkas som utmätt och, 
om det är lämpligt, förseglas. Enligt 7 kap. 5 § skall emellertid bestäm

melsen i 4 § första stycket inte hindra utmätning av här i riket registrerat 

skepp eller luftfartyg som inte är tillgängligt. Beredningen erinrar om att 
föreskriften i 77 § 2 mom. UL också omfattar intecknade reservdelar till 

registrerat svenskt luftfartyg. Skulle reservdelarna förvaras utom riket, 

bör emellertid utmätning inte ske i Sverige. Reservdelarna måste i så fall 
föras hit för försäljning och vidare åtgärder i ärendet. En sådan flyttning 

låter sig dock knappast genomföra tvångsvis. Att flytta reservdelarna 

synes beredningen inte heller förenligt med 1948 års konvention rörande 
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internationellt erkännande av rätt till luftfartyg. Reservdelar som kan bli 
föremål för svensk utmätning kan därför förutsättas vara upplagda här i 

riket. Den föreslagna 5 § nämner på grund härav inte intecknade reserv
delar till luftfartyg. 

Beredningen framhåller att gäldenären enligt vad erfarenheten visar 

genom att undanhålla bankbok har kunnat hindra utmätning av bank

tillgodohavande som är känt för. kronofogdemyndigheten. Han kan helt 
frankt vägra att tala om var motboken finns eller sanningslöst uppge att 

den har förkommit. Att utmätning kan hindras på ett så enkelt sätt kan 
enligt beredningen inte gärna godtas. Beredningen föreslår därför i tredje 
stycket av 7 kap. 2 § en bestämmelse som möjliggör utmätning trots att 

boken inte anträffas. Tillräcklig anledning att begränsa bestämmelsen till 
motböcker hos bank har dock inte ansetts föreligga. Bestämmelsen avser 
alla sådana handlingar som nämns i första och andra styckena i paragrafen, 
dvs. löpande skuldebrev och andra presentationspapper samt pantbrev 
och skuldebrev som är intecknat i luftfartyg. En förutsättning för 

utmätning är enligt förslaget att d•!t kan antas att handlingen undanhålls 

eller har förkommit. Om utmätning i sådant fall beslutas, skall enligt 
förslaget förbud meddelas sekundogäldenär eller annan förpliktad att 
fullgöra sin förpliktelse till annan än kronofogdemyndigheten eller den som 
myndigheten anvisar. Gäller utmätningen pantbrev som inte är belånat, 
kan sådant förbud givetvis inte m•!ddelas. Enligt beredningen bör emel
lertid utmätningen antecknas hos inskrivningsmyndigheten. 

Remissyttrandena. RSV ifrågashtter om inte skrivbordsutmätning bör 
kunna göras i större utsträckning än vad beredningen har föreslagit. Sådan 
utmätning bör i fråga om annan lös egendom än fordringar och rättigheter 
kunna företas om tillförlitlig förteckning av egendomen finns att tillgä och 
värdet kan uppskattas samt en besiktning av egendomen inte fyller annan 
funktion än att konstatera att egendomen är i gäldenärens besittning. 
Sådant konstaterande torde kunna ersättas av gäldenärens skriftliga 
förklaring på heder och samvete att han äger den aktuella egendomen och 
har den i sin besittning. 

Postbanken är tveksam till förnlaget att utmätning fär äga rum av 
fordran som grundas på bankbok eller annat presentationspapper utan 
hinder av att fordringsbeviset inte påträffas. Banken påpekar att postverket 
har över 5.000 serviceställen och at:: det finns över fem miljoner postspar

banksböcker. De spärrlistor som har upprättats som skydd mot förluster 
genom kriminell verksamhet riktad mot banken måste med hänsyn till 
kassaarbetet vara lättöverskådliga och har därför begränsat utrymme. Det 
skulle medföra stora praktiska svårigheter om spärrlistoma under någon 

längre tid skulle tyngas med uppgifter även om här avsedda konton. Med 
hänsyn till den speciella strukturen av postverkets betalningsförmedling 
synes den föreslagna ordningen in111ebära risk för att borgenärens betal
ningsanspråk flyttas över på banken. Postbanken påpekar också att 
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motboksägare som har boken i sin besittning kan använda den för uttag 

inte bara i Sverige utan även i de nordiska grannländerna. Postbanken 

anser för sin del att de nuvarande reglerna om utmätning av bankbok bör 

behållas tills vidare. Framdeles torde det emellertid, troligeo inom en 

tioårsperiod, bli möjligt att genom anskaffning av kassaterminaler skapa 

ett effektivare spärrsystem och kanske även att göra saldokontroll 

''on-line" av flertalet kassatransaktioner. Frågan kan då komma i ett annat 

läge, åtminstone i vad gäller transaktioner inom riket. 

Även bankinspektionen, som godtar beredningens förslag, pekar på de 

komplikationer som den ömsesidiga betalningstjänsten mellan de svenska 

bankerna inbördes och mellan bankerna i Sverige och de övriga nordiska 

länderna för med sig. 

Föredraganden. För utmätning av lösöre förutsätts enligt UL att 

egendomen finns tillgänglig för förrättningsmannen. Utmätning av här i 

riket registrerat skepp eller luftfartyg m.m. får emellertid beslutas trots att 

skeppet eller luftfartyget befinner sig i främmande land eller på resa 
(distansutmätning). När det gäller fordring~r och rättigheter i allmänhet 

går det inte att tillämpa principen att egendomen skall finnas tillgänglig 

vid utmätningen. Beträffande fordran eller rättighet som grundar sig på 

löpande skuldebrev eller annat bevis, vars företeende utgör villkor för 
fordrans utkrävande eller rättighets utövning, gäller emellertid att beviset 

skall finnas tillgängligt. 

Beredningen har inte funnit någon anledning till ändring av den 

nuvarande principen att lösöre som skall utmätas måste vara omedelbart 

tillgängligt för förrättningsmannen. För denna princip talar också flera 

skäl. Till en början kan framhållas att det för bedömningen av om gälde

nären skall anses som ägare till viss egendom ofta är av betydelse att 

besittningsförhållandena klarläggs (jfr. 4 kap. 17- 19 §§ ). Risken för 
misstag på den punkten skulle öka betydligt om förrättningsmannen var 

helt hänvisad till uppgifter av gäldenären eller annan. Vidare skulle svårig

heter senare kunna uppstå att identifiera egendomen. Det skulle t.o.m. 
kunna visa sig att uppgiven egendom i själva verket inte existerar. Även 

om tillförlitliga uppgifter i dessa hänseenden föreligger skulle en utmätning 

av egendomen ändå vara tämligen meningslös om inte egendomen förr 

eller senare kan tas om hand för försäljning. 

Det är givetvis också av vikt att säkerställande av utmätningen kan ske 

omedelbart. I annat fall ökar risken för att gäldenären eller annan efter 

utmätningsbeslutet förfogar över egendomen på sådant sätt att den rätt 

som utmätningssökanden har vunnit går förlorad. Säkerställandet syftar 

även till att ge publicitet åt utmätningen. Brister det i fråga om publiciteten 

kan annan borgenär, som senare har fått utmätning i egendomen, _råka ut 

för att den förmånsrätt han har fått genom sin utmätning i efterhand visar 

sig sakna värde. Vidare bör åtminstone en preliminär uppskattning av 

egendomens värde såvitt möjligt företas i omedelbar anslutning till utmät-
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ningsbeslutet, bl.a. för att förrättningsmannen skall kunna avgöra hur 
mycket egendom som behöver tas i anspråk. 

Jag vill erinra om att en avsikt med departementsförslaget är att förhör 

med gäldenären skall ingå som ett normalt led i utmätningsförfarandet. 
Gäldenären skall också vara skyldig att lämna de uppgifter om sina till
gångar som kronofogdemyndighc!ten behöver. Även tredje man skall i viss 
utsträckning vara skyldig att lämna upplysningar. De nya reglerna om 
upplysningsplikt för gäldenären och tredje man torde skapa bättre förut
sättningar än nu för att utan hembesök eller motsvarande undersökning fä 

fram ett tillförlitligt underlag för utmätning, låt vara att sådana uppgifter 
ofta inte är en tillräckligt säker grund för beslut om utmätning. 

Det finns fall där risken föret;: felaktigt utmätningsbeslut är jämförelse
vis liten och där man av den anledningen skulle kunna frångå kravet på att 
egendomen skall vara omedelbart tillgänglig. Det gäller främst egendom 
som är föremål för registrering. På den punkten har beredningen i anslut
ning till gällande rätt föreslagit att utmätning skall kunna äga rum av här i 
riket registrerat skepp eller luftfartyg som inte är tillgängligt. Även när 
registreringen inte är av lika kvalificerat slag som t.ex. skeppsregistre
ringen torde man ofta med goda skäl kunna anta att den som är upptagen 
som ägare i registret också är den verklige ägaren. Om uppgifter i bil
registret eller båtregister som avses i 2 § sjölagen (jfr båtregistreringslagen 

1975:604) kompletteras med förhör med gäldenären t.ex. om var egen
domen förvaras och dess närmare beskaffenhet torde tillräcklig grund för 

utmätningsbeslut beträffande sådan egendom inte sällan kunna vinnas utan 
att egendomen är omedelbart tillgänglig vid förrättningen. 

Som ett annat exempel kan nämnas att egendomen redan är utmätt för 
annan borgenärs fordran. I allmänna mål inträffar emellanåt att samma 
egendom gång efter annan utmäts för restförda skatter och att utmät
ningarna dessemellan hävs därför att gäldenären betalar den gamla skatten 
innan ny restföring har skett. Också här bör uppgifter från gäldenären i 
förening med vad kronofogdemy;1digheten tidigare känner till kunna läggas 

till grund för beslut om utmätning. Även i andra fall kan uppgifter från 
gäldenären undantagsvis bedömas som så tillförlitliga att ett besök på 
platsen knappast skulle ge något ytterligare underlag för utmätningsbeslu
tet. 

Frågan har ytterligare en aspekt som hänger samman med önskemålet 

om en mer tidsenlig ordning för handläggningen av utmätningsmål. Bl.a. är 

det angeläget att de rutinmässiga hembesöken slopas. Jag skall återkomma 
till den frågan i anslutning till 14 §. I första hand bör uppgifter om gälde

närens tillgångar skaffas fram genom andra åtgärder än hembesök, främst 

genom kontroll av tillgängliga register och förhör med gäldenären. Endast 
om mälet inte kan slutföras genom sådana åtgärder blir förrättning i gälde

närens bostad aktuell. En sådan bör t.ex. hällas om det vid förhör kommer 
fram att gäldenären har utmätningsbar egendom. Kan då inte beslut om 
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utmätning fattas genast i samband med förhöret, finns risk för att gälde
nären innan förrättning äger rum i bostaden förfogar över egendomen till 

skada för sökanden. Ett sådant förfogande skulle inte innebära någon lag
stridig handling, eftersom något beslut om utmätning med därav följande 
förfogandeförbud ännu inte har fattats. 

Med hänsyn till det anförda anser jag att man i viss omfattning bör 

kunna mjuka upp det principiella kravet att lösöre som skall utmätas också 

måste finnas omedelbart tillgängligt för förrättningsmannen. Om denne på 

annat sätt än vid besök på platsen, t.ex. i samband med förhör med gälde
nären, får fram uppgifter om utmätningsbar egendom vilka framstår som 

tillförlitliga. bör beslut om utmätning genast kunna meddelas. Därefter bör 

vid behov hembesök eller motsvarande kontroll göras, dels för besiktning 
och värdering av egendomen, dels för omhändertagande av egendomen 

eller försegling eller märkning av den. Visar det sig att de uppgifter som 

låg till grund för utmätningsbeslutet var felaktiga, får kronofogdemyn

digheten själv rätta beslutet (jfr 33 och 34 §§ ). 

När det gäller fordringar och rättigheter som inte är föremål för besitt

ning i vanlig mening måste för utmätning krävas att (:gendomen kan identi

fieras med tillräcklig säkerhet och att den är åtkomlig för vidare exekutiva 

åtgärder i form av indrivning eller försäljning. Beträffande fordran eller 

rättighet som grundas på löpande skuldebrev eller annat presentations
papper bör som huvudregel gälla att handlingen finns tillgänglig för förrätt

ningsmannen. Jag delar emellertid beredningens uppfattning att gälde

nären inte bör få hindra utmätning av banktillgodohavande eller annan 
liknande tillgång genom att undanhålla bankboken eller handlingen. Bered

ningens förslag att utmätning av sådan egendom skall vara tillåten om det 

kan antas att beviset undanhålls eller har förkommit har också godtagits av 

de allra flesta remissinstanserna. Motsvarande bör gälla utmätning av 
pantbrev i skepp eller fast egendom eller inteckning i luftfartyg eller 

reservdelar därtill. 
Kravet att lösöre och presentationspapper i princip måste finnas till

gängliga vid förrättning för att utmätning skall få äga rum har inte kommit 
till direkt uttryck i beredningens förslag. Kravet framgår dock indirekt av 
den i 7 kap. I § första stycket föreslagna bestämmelsen att utmätning av 
lös egendom omedelbart skall säkerställas genom de åtgärder som före

skrivs i kapitlet. Kan dessa inte vidtas i omedelbar anslutning till utmät

ningsbeslutet följer därav att utmätning inte får ske. Huvudprincipen kan 

också sägas framgå av de uttryckliga undantag som anges i 7 kap. 2 § tredje 

stycket och 5 §. 

För egen del anser jag att frågan i vad mån skrivbordsutmätning är 

tillåten bör regleras uttryckligen. En bestämmelse i ämnet bör inte in

skränkas till egendom som kan vara föremål för besittning utan göras 

generell. Den bör dock inte gälla fast egendom. 
Som framgår av det anförda är det endast i fråga om lösöre (inbegripet 
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skepp och luftfartyg) och presentationspapper som man kan tala om att 
egendomen skall finnas tillgänglig vid utmätningsbeslutet. När det gäller 

annan lös egendom får motsvarande krav uttryckas på annat sätt. Bestäm

melsen bör vidare utformas så att det i enlighet med vad jag tidigare har 

anfört blir möjligt att i vissa fall fr1mgå kravet på tillgänglighet. Det synes 
emellertid inte nödvändigt att i detta sammanhang i detalj ange vad som 

skall gälla i olika fall. En tillräcklig precisering kan i stället. i linje med 

beredningens förslag. uppnås genom en anknytning till reglerna om säker

ställande av utmätning i 6 kap. 

I enlighet härmed sägs i första stycket av paragrafen att lös egendom får 

utmätas endast om egendomen är tillgänglig vid förrättning eller om 
egendomen ändå på grund av registrering. upplysningar vid förhör eller 

annan utredning kan identifieras och hinder inte kan antas möta mot säker

ställande av utmätningen enligt vad som sägs i 6 kap. 

Bestämmelsen innebär att lösöre som är tillgängligt vid förrättning alltid 

får utmätas. förutsatt givetvis att gäldenären är eller skall anses vara ägare 

av egendomen och att övriga villkor angående utmätningsordningen och 

beneficium är uppfyllda. Lösön! som inte finns tillgängligt vid förrätt

ningen får också utmätas. men då krävs särskild utredning om egen

domen. Uppgifter måste föreligga om egendomens art och huvudsakliga 

beskaffenhet så att den är möjlig att identifiera. En åtminstone ungefärlig 

uppskattning av värdet bör ocks~, vara möjlig. 

Som framgår av paragrafen skall frågan huruvida utmätning får ske av 

egendom som inte är tillgänglig i första hand bedömas med ledning av 

uppgifter i register eller vad som framkommer i samband med förhör. 
Även annan utredning får godtas. t.ex. uppgifter från gäldenären eller 

tredje man utan samband med förhör, om de bedöms som trovärdiga. Som 

ytterligare förutsättning för utmätning i fall då egendomen inte är till

gänglig gäller i princip att utmätningen kan säkerställas enligt reglerna i 6 

kap. Egendomen måste alltså kunna tas om hand efter utmätningsbeslutet 
eller förseglas eller märkas som utmätt. Detta gäller även om föreskriven 

åtgärd för säkerställande får underlåtas i det särskilda fallet (jfr 6 kap. 4 § ). 

Som jag skall återkomma till i anslutning till 6 kap. skall säkerställande

åtgärder som regel vidtas utan dröjsmål. Även det kravet måste sålunda i 

princip kunna uppfyllas. Full visshet om att säkerställande verkligen kan 

äga rum behöver emellertid inte föreligga. Uppger gäldenären att han äger 

viss närmare beskriven egendom men vägrar att tala om var den finns, får 

som regel hinder mot säkerställande anses möta. Egendomen får då inte 
utmätas förrän den har påträffats. 

I fråga om fordran eller rättighet finns ofta bevis om fordringen eller 

rättigheten att tillgå. I andra fall kan tillräcklig utredning vinnas genom 

förhör med gäldenären eller upplysningar från sekundogäldenären. I 

samtliga fall krävs även här att hinder inte kan antas möta mot säker

ställande av utmätningen. När det gäller säkerställande av utmätning av 
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banktillgodohavande och andra fordringar samt rättigheter som grundas på 

prcsentationspapper föreslås i 6 kap. en bestämmels·~ att säkerställandet 

får ske genom denuntiation till sekundogäldenären eller motsvarande för

pliktad, om beviset inte påträffas och det kan antas att det undanhålls eller 

har förkommit. Utmätning får inte beslutas om hinder mot en sådan 

subsidiär åtgärd kan antas möta. 

När det gäller utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg 

som inte är tillgängligt kan kravet på att utmätningen skall säkerställas 

utan dröjsmål inte uppfyllas om t.ex. skeppet eller luftfartyget befinner sig 

på resa. Distansutmätning av sådan egendom bör emellertid vara möjlig 

även i fortsättningen. I sådana fall bör säkerställande ske så snart 

egendomen blir tillgänglig. Vid fönättningen kan det emellertid framstå 

som ovisst om utmätningen kan säkerställas inom den närmaste tiden. I 

paragrafens andra stycke sägs därför att utmätning av egendom som nu är 

i fråga får ske även om hinder mot säkerställande kan antas föreligga. I 

likhet med motsvarande bestämmelse i beredningens förslag omfattar den 

nu föreslagna regleringen inte intecknade reservdelar till luftfartyg. 

Utmätning av lön och andra förmåner som avses i 7 kap. är av speciellt 

slag och följer särskilda b~stämmelser. Förevarande paragraf torde i 

praktiken sakna betydelse vid sådan utmätning. 

Förfarandet 

Under denna rubrik har tagits upp en del bestämmelser om själva för

farandet i mål om utmätning. nämligen om behörig kronofogdemyndighet. 

kronofogdemyndighetens efterforskningsplikt. tidsfrist för hållande av 

utmätningsförrättning, gemensam utmätning när två eller flera har sökt 

utmätning mot samma gäldenär, underrättelse till gäldenären och dennes 

utevaro frän utmätningsförrättning. 

8 § Paragrafen, som motsvarar 5 kap. 9 § beredningens förslag, reglerar 

kronofogdemyndighetens lokala kompetens. 
Gällande riitt. Enligt 56 § I mom. första meningen UL skall utmätning 

sökas där gäldenären har sitt hemvist. I andra meningen ges bestämmelser 
om vilken ort som skall anses som gäldenärens hemvist. Enligt 2 mom. i 56 

§ får utmätning av egendom. som finns på annan ort än gäldenärens 

hemvist, också sökas där egendomen är eller. i fråga om fartyg eller luft

fartyg, på den ort dit det väntas. I fråga om fartyg får utmätning även sökas 

på fartygets hemort. Utmätning av fordran i pengar får också sökas där 

den förpliktade är. även om fordringen skall anses finnas på annan ort. I 3 

mom. föreskrivs att även om utmätningsman. hos vilken utmätning är 

sökt. inte är behörig enligt vad som sägs i I eller 2 mom .. han får i bråds

kande fall, med överlämnande av målet till behörig utmätningsman, för

anstalta om interimistisk åtgärd som anges i 60 a §. Enligt 4 mom. 
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förordnar regeringen angående befogenhet för utmätningsman att. när 
fråga är om utmätning av fast egt:ndom på annan ort eller i andra särskilda 
fall. överlämna mål om utmätning till annan behörig utmätningsman. 

Utförliga föreskrifter i saken har meddelats i 65-75 §§ USK. 

Lagberedningen. Beredningen erinrar inledningsvis om att kompetens

reglerna i förslaget inte avser att lösa några intemationellträttsliga 

problem. Huruvida exekutiv myndighet i Sverige över huvud har rätt att 
verkställa utmätning av viss egendom får avgöras efter andra över

väganden. 
l första stycket anges i överensstämmelse med 56 § I mom. första 

meningen U L att utmätning sök~; hos kronofogdemyndigheten där gälde

nären har sitt hemvist. Gäldenän!ns hemvist skall sålunda enligt förslaget 
vara generellt kompetensgrundande. Kronofogdemyndigheten i det 
distrikt till vilket hemvistorten hör är alltså behörig att verkställa 

utmätning såväl av egendom som finns i det distriktet som av egendom 

utanför distriktet. 

Utmätning av egendom som finns på annan ort får enligt andra stycket 

även sökas där egendomen finns eller, i fråga om fartyg eller luftfartyg, 
där det väntas. Utmätning av fa11yg får även sökas på fartygets hemort. 

Vidare får utmätning av fordran också sökas där sekundogäldenären 

finns. även om fordringen skall anses finnas på annan ort. Beredningen 
framhåller att med uttrycket "där sekundogäldenären finns" i första hand 

åsyftas den ort där sekundogäldenär som är fysisk person har sitt hemvist 

men även, när sekundogäldenlir är juridisk person. den ort där dess 
styrelse har sitt säte eller där filial. till vilken fordringen hänför sig, finns. 
Beträffande fast egendom bör enligt beredningen 10 kap. JO§ andra stycket 
RB tillämpas analogiskt. 

Beredningen har övervägt huruvida särskild föreskrift bör meddelas om 

var utmätning av pantbrev eller intecknat skuldebrev får sökas. 
Utmätning kan enligt den generella regeln i första stycket i 9 § sökas hos 

kronofogdemyndigheten i gäldenärens hemvist. Av andra stycket torde få 
anses följa att behörighet även tillkommer kronofogdemyndigheten i vars 

distrikt pantbrevet resp. det intecknade skuldebrevet finns samt krono

fogdemyndigheten i det distrikt där den intecknade egendomen finns. I sist 

nämnda fall grundas kompetenst:n på att pantbrevet resp. skuldebrevet 

kan sägas ge en rätt till betalning som är riktad mot egendomen. Bered

ningen har ansett det onödigt omständligt att i lagen ta upp speciella före

skrifter för nu berörda eller andra fall av rättighetsutmätning. Behov av att 

kunna söka utmätning av pantbrev eller intecknat skuldebrev hos annan 

kronofogdemyndighet än dem som har nämnts nyss kan enligt beredningen 
inte antas föreligga. 

Beredningen påpekar att kronofogdemyndigheten skall ex officio pröva 

sin behörighet. Enligt beredningens förslag skall talan inte fä föras mot att 
kronofogdemyndighet har tagit upp ärende som hör till sådan myndighets 

åligganden (19 kap. 23 §första stycket). 
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I följd av bestämmelserna i första och andra styckena av paragrafen kan 
behörighet att pröva ärende om utmätning ibland tillkomma krono
fogdemyndighet i två eller flera distrikt. Kronofogdemyndigheten bör då, 
trots att den är behörig. i vissa fall kunna överlämna inkommet ärende till 
annan behörig kronofogdemyndighet. Med stöd av I kap. 3 § andra stycket 
i förslaget kan föreskrifter härom meddelas i administrativ ordning. 

I tredje stycket anges i anslutning till 56 § 3 mom. UL att krono
fogdemyndighet, som inte är behö_rig enligt första eller andra stycket, kan 
utan hinder därav i brådskande fall vidta provisorisk åtgärd som avses i 7 

kap. 12 § innan myndigheten överlämnar ärendet till behörig krono
fogdemyndighet. Att kronofogdemyndighet. som inte själv är behörig att ta 
upp viss ansökan. skall sända den till kronofogdemyndighet som enligt 
vad handlingarna visar är behörig framgår av 19 kap. 2 §. 

Beredningen erinrar vidare om att domstols beslut, varigenom förfallen 
fordran har fastställts att utgå med särskild förmånsrätt i registrerat skepp, 
registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast 
egendom, enligt 5 kap. 15 §i förslaget skall medföra att egendomen anses 
utmätt. Beredningens förslag innehåller inte några direkta bestämmelser 
om vilken kronofogdemyndighet som är behörig att i sådant fall handlägga 
det exekutiva ärendet. Det är enligt beredningen tydligt att bestäm
melserna i 5 kap. 9 § om den lokala kompetensen vid utmätning bör anses 
analogt tillämpliga. Eftersom mer än en kronofogdemyndighet kan vara 
behörig enligt bestämmelserna i 9 § måste någon väljas. I fråga om fast 
egendom är det uppenbart att ärendet bör handläggas av den krono
fogdemyndighet i vars distrikt fastigheten är belägen. Beträffande skepp, 
luftfartyg och intecknade reservdelar synes enligt beredningen också 
lämpligast att försäljningen ombesörjs av den kronofogdemyndighet i vars 
distrikt egendomen finns. Om skepp inte ännu finns här i riket, bör 
domstolen i stället kunna sända sitt beslut till kronofogdemyndigheten i 
vars distrikt skeppet har sin hemort. Föreskrifter härom bör meddelas i 
administrativ väg. Beträffande luftfartyg saknas tills vidare förutsättningar 
för en motsvarande ordning. 

Remissyttrandena. Bestämmelsen om att utmätning av fartyg eller Iuft
fartyg får sökas på den ort där det väntas bör enligt Svea hovrätt jämkas 
med hänsyn till att s.k. distansutmätning endast kan avse registrerade 
skepp och luftfartyg. 

Hol'riitten för Viistra Si·erige anser att den precisering av uttrycket 
"där sekundogäldenären finns" som har gjorts i motiven bör komma till 
uttryck även i lagtexten. 

Föredraganden. Regleringen av kronofogdemyndighets lokala 
kompetens bör som beredningen har föreslagit utfonnas i nära anslutning 

till vad som gäller nu. Huvudregeln bör vara att kronofogdemyndigheten i 
det distrikt där gäldenären har sitt hemvist skall vara generellt behörig att 
verkställa utmätning oavsett var egendomen finns. Regeln bör tas upp 
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som ett första stycke i 8 ~. Vad som avses med gäldenärens hemvist 
framgår av 2 kap. 3 §. 

Även beträffande andra fartyg och luftfartyg iin registrerat skepp eller 

registrerat luftfartyg finns behov av att kunna söka utmiitning hos den 

kronofogdemyndighet till vars distrikt fartyget eller luftfartyget väntas. 

Härigenom underlättas för borgenären att fä till stånd utmätning av 

egendomen på ett tidigt stadium. Det kan pflpekas att bestiimmelscn blir 

tilliimplig i1ven om fartyget eller IL1ftfartyget skulle föras till :mnat distrikt 

än det dit det väntas. Jag kan sålunda inte dela Svea hovrätts uppfattning 

a1t bestämmelsen beträffande fartyg och luftfartyg i andra styckets första 

mening bör inskränkas till att avse registrerat skepp eller luftfartyg. Även i 

övrigt överensstämmer andra stycket i departementsförslagct i sak med 

beredningens förslag. Det torde inte vara behövligt att. som en remiss

instans har förorda•, i paragrafen närmare ange innebörden av uttrycket 

·'där .;ckundogäldentiren finns··. 

Behörig kronofogdemyndighet bör i vissa fall liksom f.n. kunna 

överlämna ett anhängiggjort mål till annan behörig kronofogdemyndighet. 

Föreskrifter härom kan meddelas av regeringen. Vad nu har sagts avser 

överliimnande innan utmätning har skett. Sedan utmätning har ägt rum 

bör mfllet kunna överlämnas enda:;t vid sammanträffande av utmätningar. 

Bestämmelser om överlämnande i sådant fall regleras i 32 § i förevarande 

kapitel. 

Tredje stycket stämmer överens med motsvarande föreskrift i bered

ningens förslag. En föreskrift om att kronofogdemyndighet som inte är 

behörig skall sända handlingarna i inkommet mål till behörig kronofogde
myndighet har i departementsförslaget tagits upp i 2 kap. 4 §. 

Det kan påpekas att bestämmelserna om behörig kronofogdemyndighet 

avses vara tillämpliga även i allmänna mål, trots att någon särskild 

ansökan i egentlig mening inte görs i sådana mål (jfr I kap. 7 § första 
stycket). 

9 § I paragrafen ges en allmiin besrnmmelsc om kronofogdemyn

dighetens skyldighet att efterforska utmätningsbar egendom. Bestäm

melsen saknar motsvarighet i beredningens förslag. 

Gällande rätt. Uttryckliga bestämmelser om skyldighet för utmätnings

mannen att undersöka huruvida giildenären har utmätningsbar egendom 

finns inte f.n. Sådan skyldighet anses emellertid i princip åvila utmätnings

mannen. Vissa tillgångar får som regel inte utmätas utan särskild begäran. 

Enligt 11 §andra stycket USK gäller sålunda att utmätning av lön eller av 

fordran på överskjutande skatt kommer i fråga endast om sökanden eller 

gäldenären begär det eller annan särskild omständighet föranleder det. 

Remissyttrandena. RSV erinrar om att utmätningsförfarandet f.n. 

bygger på principen att kronofogdemyndigheten är skyldig att verkställa 

undersökning rörande gäldenärens tillgångar. Det anses t.o.m. att krono-
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fogdemyndigheten i giildenärens hemortskommun inte fär avsluta ett mål 

enbart därför all utmiitningsbar egendom inte har påträffats i distriktet. 

Om det finns anledning anta att egendom kan utmiitas i annat distrikt. hör 

myndigheten verka för att denna möjlighet tillvaratas. Teoretiskt sett är 

sälunda kronofogdemyndighetens skyldighet att forska efter tillgångar 

obcgriinsad. men av praktiska skäl måste vissa begränsningar göras. Ett 

visst motsatsförhållande kan hiirigenom uppstå mellan vad som teoretiskt 

fordras och vad som i praktiken kan iakttas. Detta mo~dför såväl osäkerhet 

som bristande enhetlighet mellan myndigheterna inbördes. RSV anser det 

dii1för päkallat att omfattningen av kronofogdemyndighetens under

sökningsplikt blir klart reglerad. Till ledning för utformandet av sådana 

regler erinrar RSV till en bö1jan om att frågan om undersökningsplikt rör 

både allmänna och enskilda mål. Den undersökningsplikt som anses åvila 

kronofogdemyndigheten i allmänna mål bör i princip gälla även i enskild;. 

mål. Niir det giiller enskilda mål hör man emellertid hälla isär ansökningar 

som rör giildeniirens tillgångar över huvud ("generella" ansökningar) från 

sådana som iir destinerade mot viss egendom. Beträffande sist nämnda 

ansökningar torde det kunna föreskrivas att kronofogdemyndigheten inte 

är skyldig att forska efter andra tillgångar än sådana som utpekas i eller 

avses med ansökningen. åtminstone när något av objekten fast egendom, 

lön eller överskjutande skatt utpekas. Vid generella ansökningar torde 

man böra utgå från vad som iir praktiskt möjligt och lämpligt med hänsyn 

till de resurser myndigheten har eller kan få. Undersökningsplikten torde 

böra huvudsakligen omfatta vad som kan komma fram vid förhör och/eller 

förrättning sarrit vid studium av sädana register som är tillgängliga för 

kronofogdemyndigheten. Även register hos andra myndigheter än krono

fogdemyndigheten hör kunna bli aktuella, särskilt om de kan integreras 

med det ADB-system för exekutionsväsendet som f.n. utvecklas inom 

RSV. Fastighetsregistret och bitregistret torde i en framtid kunna bli 

föremål för sådan integration. 

RSV framhåller vidare att undersökningsplikten f.n. i princip inte 

omfattar gäldenärens lön. Mot bakgrund av den effektivisering som RSV 

föreslår i fråga om löneutmätningsinstitutet kunde det vara naturligt att 

undersökningsplikten skulle utan inskriinkning omfatta gäldenärens lön. 

En sådan utvidgning kan emellertid bli personalkrävande. RSV vill därför 

inte nu förorda att undersökningsplikten vidgas på detta sätt. Det torde 

emellertid ändå i praktiken bli vanligt att kronofogdemyndigheten får 

tillgång till uppgifter om gäldenärens lön. t.ex. i samhand med förhör. I 

fråga om överskjutande skatt sker utmätning i enskilda mål i praktiken 

endast om sökanden begär det. varvid ansökan skall ha gjorts senast den I 

september under taxeringsåret. Denna regel är betingad av starka 

praktiska skäl. Frågan huruvida den bör kvarstå när UB träder i kraft 

torde få bedömas mot bakgrund av de erfarenheter som då har vunnits av 

ADB-systemet inom exekutionsväsendet och den allmänna utvecklingen 

av heskattningssystemet. 
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Delade meningar råder enligt kronofogdeföreningen bland krono
fogdarna om omfattningen av kronofogdemyndighetens undersöknings

plikt. Detta torde delvis hänga samman med olikheterna i fråga om 

organisation och resurser mellan kronofogdedistrikten. Enligt föreningen 

bör beträffande undersökningsplikten alla mål handläggas efter samma 
principer i alla distrikt. Praktiska hänsyn föranleder emellertid att vissa 

undantag från en generell_ undersökningsplikt inte kan undvikas. Utan 

särskild begäran av sökanden bör det t.ex. inte åligga kronofogdemyn
digheten att undersöka om lön, skatteåterbäring. pantbrev i fast egendom 

eller outnyttjad del av sådant pantbrev kan komma i fråga för utmätning. 
Föreningen erinrar om att det är mycket vanligt att utmätningssökande 
begär utmätning, förutom av egendom i allmänhet, även av lön och fordran 

på överskjutande skatt. Detta hänger enligt föreningen samman med den 

nuvarande avgiftskonstruktionen. Nämnda utmätningsmål förorsakar 
särskilt hos de större kronofogdemyndigheterna ett betydande merarbete 

för samordning av exekutionen. Aven i övrigt medför dessa mål generellt 

sett betydligt större arbetsinsatser än om utmätning ursprungligen hade 

begärts i ett av angivna objekt. Med en annan avgiftskonstruktion bör det 
enligt föreningen vara möjligt att styra in exekutionen på något av 
objekten. 

TCO anser för sin del att kronofogdemyndigheten bör få avgöra hur 
långt undersökningsplikten skall sträcka sig för att sökanden skall få sina 

anspråk tillgodosedda. Enskild sökande bör liksom f.n. i en och samma 
ansökan kunna begära utmätning i olika slags egendom. men krono

fogdemyndigheten bör förbehållas rätten att välja vilken egendom som 
skall utmätas. 

Statskontoret framhåller att i samhället finns omfattande informationer 

om allmänhetens inkomst- och förmögenhetsförhållanden. Det står klart 
att det planerade ADB-systemet inom exekutionsväsendet påtagligt för
bättrar kronofogdemyndighetem::.s förutsättningar att få upplysningar om 
gäldenärers inkomster och tillgångar. Statskontoret påpekar också att de 
sociala myndigheterna verkställer utredningar om enskildas ekonomiska 
förhållanden. Av naturliga skäl är det ofta samma personer som är föremål 

för åtgärder hos kronofogdemyndigheten och de sociala myndigheterna. 

Visst samarbete mellan dessa myndigheter förekommer redan f.n., men 

statskontoret har uppfattningen att det sker ett omfattande dubbelarbete 

till men för myndigheterna men även för gäldenären. Det är enligt stats

kontoret angeläget att de olika myndigheternas verksamhet samordnas. 

Föredraganden. Den som söker utmätning och inte kan åberopa särskild 

förmånsrätt för sin fordran har av naturliga skäl i allmänhet inte någon 

närmare kännedom om gäldenärens utmätningsbara tillgångar. Sökanden 
torde också oftast sakna praktisk möjlighet att skaffa sig sådan kännedom. 

Det kan därför inte vara rimligt att som villkor för utmätning kräva att 
sökanden har anvisat egendom till utmätning. För att förfarandet hos 
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kronofogdemyndigheten i möjligaste mån skall leda till åsyftat resultat iir 

det nödvändigt att kronofogdemyndigheten. åtminstone beträffande 

egendom i allmänhet. är skyldig att självmant undersöka om gäldenären 

har utmätningsbar egendom. En sådan generell undersökningsskyldighct 

bör också krävas för att misslyckat utmätningsförsök skall kunna utgöra 

konkursgrund (jfr 3 § KL). Den utgör dessutom förutsiittning för att utmät

ningsordningen skall kunna iakttas. 

Beträffande frågan i vilken omfattning det bör ävila kronofogdemyn

digheten att efte1forsb utmätningsbar egendom bör. som RSV har 

påpekat, när det gäller enskilda mät skiljas mellan det fallet att ansök

ningen om utmätning avser gäldenärens egendom i ailmiinhet och det fallet 

att sökanden begiir utmätning endast av viss bestämd egendom. I det 

senare fallet bör kronofogdemyndigheten i princip inte vara skyldig att 

efte1forska andra.tillgångar än den angivna egendomen. Det bör emellertid 

uppmärksammas alt det förhållandet att viss egendom har angetts i ansök

ningen inte behöver innebära att ansökningen är begränsad till den egen

domen. En borgenär som har fått vetskap om att gäldenären äger viss 

egendom kan naturligtvis, samtidigt som hun anvisar denna tillgång till 

utmätning, vilja få annan egendom utmätt om den anvisade egendomen av 

någon anledning inte skulle kunna tas i anspråk. Även när en ansökan 

verkligen är inskränkt till att avse endast viss egendom, kan vad som har 

sagts nyss om kronofogdemyndighetens begränsade undersökningsplikt 

inte upprätthållas undantagslöst. Det förhållandet att borgenären begär 

utmätning endast i viss bestämd egendom får nämligen inte medföra att 

vad som gäller om den ordning i vilken egendom av olika slag skall tas i 

anspråk åsidosätts. Kronofogdemyndigheten ~ir alltså inte helt befriad från 

att söka skaffa sig kännedom om eventuell annan utmätningsbar egendom. 

om utmätningsordningen eljest skulle frångås. Det är emellertid tydligt att 
särskilt stora anspråk härvid inte kan ställas på myndigheten. Det bör i 

allmänhet vara tillräckligt att vid behov fråga gäldenären om han har andra 

utmätningsbara tillgångar. Vad som har sagts nu torde i praktiken inte 

behöva medföra några problem. särskilt som begäran om utmätning av 

viss bestämd egendom främst torde förekomma när borgenärens fordran 

är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. 1 sådant fall är också 

borgenären berättigad att i första hand få utmätning av den egendomen (4 

§ andra stycket). 

Det kan påpekas att de båda olika typer av ansökan som har nämnts i 

det föregående har visst samband med reglerna om kronofogdemyndighets 

lokala behörighet. Enligt departementsförslagel. är kronofogdemyn

digheten i det distrikt där gäldenären har sitt hemvist generellt behörig att 

utmäta all slags egendom. oavsett var den finns (8 § första stycket). 

Kronofogdemyndigheten i annat distrikt är däremot behörig endast i fråga 

om egendom som enligt de särskilda föreskrifterna därom har anknytning 

till det distriktet (8 § andra stycket). En generell skyldighet att efterforska 
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utmätningsbar egendom kan alltså inte komma i fråga för annan krono

fogdemyndighet än kronofogdemyndigheten i gäldenärens hemvist. Vad 

som i fort.sättningen sägs om omfattningen av kronofogdemyndighetens 

skyldighet att efte1forska utmätningsbar egendom åsyftar i fråga om 

enskilda mål endast fall då ansökningen gäller gäldenärens egendom i 

allmänhet. 

Jag delar uppfattningen att und1~rsökningsplikten i princip bör vara lika 

omfattande i enskilda som i allmänna mål. Det förhållandet att en tids

bestämmelse föreslås skola gälla beträffande utmätning i enskilda mål 

medan någon motsvarande regel mknas för allmänna mål (10 och 36 §§) 

torde emellertid föranleda viss skillnad i praktiken. 

Det är tydligt att skyldigheten ai:t efterforska egendom som kan utmätas 

i praktiken inte kan drivas hur långt som helst. även frånsett den tids

bestiimmelse som gäller för handläggningen av enskilda mål. Det kan 

sålunda inte begäras att kronofogdemyndigheten skall företa tids- och 

arbetskrävande undersökningar som med största sannolikhet inte kan 

väntas leda till positivt resultat. Myndighetens resurser sätter också i 

praktiken gränser för det arbete scm kan läggas ned på varje särskilt mål. 

Hur långt kronofogdemyndigheten i praktiken bör gå i sina under

sökningar har samband med vilka befogenheter som tillkommer myndig

heten. Som behandlas närmare vid 14 § föreslår jag att gäldenären skall 

vara skyldig att lämna uppgifter om sina tillgångar. Denna skyldighet skall 

kunna utkrävas vid förhör eller genom att gäldenären åläggs att inge 

förteckning över sina tillgångar. Han skall också vara skyldig att på 

begäran bekräfta sina uppgifter under straffansvar. Gäldenärens uppgifter 
kan föranleda att förrättning bör h;1lJas i hans bostad eller på annat ställe. 

Frågan i vilken utsträckning förhör resp. hembesök bör äga rum behandlas 

närmare vid 14 §. Upplysningar kan också inhämtas från tillgängliga 

register, t.ex. bilregistret. Vidare kan upplysningar begäras frän annan 
myndighet eller från tredje man som är upplysningsskyldig (jfr 15 §). 

Det kan emellertid diskuteras om undantag från en generell under

sökningsplikt bör göras beträtfand·~ vissa slag av egendom. F.n. gäller att 

utmätning av lön eller av fordran på överskjutande skatt som regel 

kommer i fråga endast om sökanden begär det ( 11 §andra stycket USK). 

RSV har ansett att undersöknings;plikten inte bör omfatta gäldenärs lön, 

medan frågan huruvida särskild begäran bör krävas för utmätning av 

överskjutande skatt bör bedömas med hänsyn till de erfarenheter som 

senare kan vinnas av det planerade ADB-systemet. Enligt kronofogdeföre

ningen bör kronofogdemyndigheten inte vara skyldig att utan särskild 

begäran av sökanden undersöka om nu nämnda tillgångar eller pantbrev i 
fastighet kan komma i fråga för utmätning. Med anledning härav fär jag 

anföra följande. 

Lön, fordran på överskjutande skatt och pantbrev hör till de egendoms

slag som oftast kan bli föremäl för utmätning. Det får redan av den anled-
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ningen anses otillfredsställande om sådana tillgångar inte tas i anspråk 

enbart därför att sökanden inte har särskilt begärt utmätning därav. helst 

som det ofta inte finns annan utmätningsbar egendom. Kronofogdemyn

dighetens skyldighet att efterforska utmätningsbar egendom ligger 

dessutom nägot annorlunda till i fråga om lön 01;h fordran på över

skjutande skatt än beträffande egendom i allmänhet. Här gäller nämligen 

frågan inte i första hand huruvida det bör åvila sökanden att till utmätning 

anl'isa egendom, som kronofogdemyndigheten inte !>kulle vara skyldig att 

efterforska. utan om det som förutsättning för utmätning av tillgången hör 

krävas1 att sökanden särskilt begär utmätning därav. även om krono

fogdemyndigheten skulle ha vetskap om tillgången. 

Vad angår utmätning av lön hör erinras om att tillkomsten av löneut

mätningsinstitutet hade samband med de samtidigt ändrade reglerna om 

gäldenärens benelicium och andra undantag frfm utmätning. Genom dessa 

bestämmelser vidgades den utmätningsfria egendomen, och utmät

ningsbart lösöre saknas därför mycket ofta numera. Det har ocksä ansetts 

angeläget att exekutionen styrs mo! löneexekutiorn!n (prop. 1968: 130 s. 

91 ). I detta syfte har utsökningsavgiften bestämts till lägre belopp i fall dä 

sökanden begär endast löneutmätning (3 S exekutionsavgiftskungörelsen). 

Den avsedda styrningen mot löneutmätning torde emellertid knappast ha 

kommit till stånd. F.n. saknas förutsättningar för löneutmätning i de flesta 

fall då frågan om sådan utmätning aktualiseras. Vidare krävs. som har 

nämnts i det föregående. i princip särskild begäran för att lön skall få 

utmätas. Som behandlas nlirmare under 7 kap. föreslår jag att förutsätt

ningarna för löneutmätning vidgas något. Vidare torde kronofogdemyn

digheten till följd av den föreslagna upplysningsplikten för gäldenären på 

ett enklare sätt än f.n. kunna fä tillgång till uppgifter om gäldenärens 

löneförhållanden. Med hänsyn härtill anser jag att det som princip bör 
åvila kronofogdemyndigheten att självmant undersöka om löneutmätning 

kan äga rum. Jag vill emellertid understryka att undersökningen inte skall 

·gå längre lin som krävs för att fö1Tättningsmannen skall kunna bedöma om 

och i vad mån förutsättningar finns för sådan utmätning. Framgår det t.ex. 

redan av uppgiften om gäldenärens inkomster att möjlighet inte finns att ta 

i anspråk någon del av lönen, saknas anledning att inhämta upplysningar 

om gäldenärens försörjningsbörda m.m. 

Beträffande fordran på överskjutande skatt torde kravet på särskild 

begäran. i förening med att ansökan i enskilt mål skall ha gjorts senast den 

1 september under taxeringsaret. f.n. anses utgöra en nödvändig förut

sättning för att utmiitning av sådan fordran skall kunna äga rum i prak

tiken. Införs ny teknik för återbetalning av överskjutande skatt, vilket har 

aktualiserats, eller av ADB-system inom exekutionsväsendet torde 

behovet av nämnda förutsättningar komma i ett annat läge. Huruvida man 

för utmätning av fordran på överskjutande skatt kan avstå från kravet på 

särskild begäran och ansökan före viss tidpunkt får prövas närmare 
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senare. Eventuella föreskrifter i saken skall inte tas upp i UB. 
När det sedan gäller utmätning av pantbrev i fastighet anser jag att det 

inte heller i det fallet finns tillräcklig anledning att kräva särskild begäran 
om utmätning. Det kan dock inte begäras att kronofogdemyndigheten 
skall alltför ingående undersöka huruvida pantbrev inte är pantsatt fullt ut. 

Frågan påverkas bl.a. av att panthavares fordran kan variera från tid till 
annan, t.ex. genom obetalda räntor. Om själva fastigheten är utmätt. ges i 
samband med försäljningen av fa;;tigheten tillfälle att mera i detalj bedöma 

om utrymme finns för utmätning av pantbrev. Vad som har sagts nu gäller 
även pantbrev i skepp eller skeppsbygge och skuldebrev som är intecknat i 
luftfartyg. Inte heller i fråga om annan egendom bör krävas särskild 
begäran av sökanden som förutsättning för utmätning. 

Av det sagda följer att några inskränkningar i det hänseende som har 

diskuterats i det föregående inte bör ställas upp när det gäller krono
fogdemyndighetens skyldighet ati: efterforska utmätningsbar egendom. En 

· sådan ordning torde inte behöva vålla några praktiska problem för krono
fogdemyndigheterna. 

Enligt min mening bör principen om kronofogdemyndighetens under
sökningsplikt komma till direkt uttryck i UB. För en uttrycklig bestäm
melse i saken talar redan det förhållandet att det f.n. inte finns någon 
enhetlig praxis hos kronofogdemyndigheterna i fråga om hur långt de skall 
sträcka sina efterforskningar av utmätningsbar egendom. Det är uppen
barligen av värde för såväl myndigheterna som inblandade parter att det i 
lag anges åtminstone grunddragen av vad som skall gälla i saken. Som 
följer av vad jag har sagt i det föregående låter det sig dock inte göra att i 
detalj reglera undersökningspliktl:n. Jag syftar bl.a. på sådana inskränk
ningar i denna skyldighet som får göras med tanke på att exempelvis 
borgenären har begränsat sin ansökan till att gälla utmätning av viss 
angiven egendom. Det kan också inträffa att gäldenärens ekonomi till följd 
av nyligen företaget utmätningsförsök hos honom är väl känd för krono
fogdemyndigheten. 

I enlighet med vad jag har anfö11 nu har i 9 § tagits upp en allmän regel i 

fråga om kronofogdemyndighetens undersökningsplikt. Enligt denna skall 
kronofogdemyndigheten i den utsträckning som påkallas av ansökningens 
innehåll, gäldenärens förhållande1r1 och övriga omständigheter undersöka 

huruvida gäldenären har utmätningsbar egendom. Regeln klargör att 
kronofogdemyndigheten i princip har att efterforska all slags utmät

ningsbar egendom. Även egendom i annat kronofogdedistrikt omfattas av 

undersökningsplikten med den begränsning som följer av bestämmelserna 
om kronofogdemyndighetens lokala kompetens. Av bestämmelsen 
framgår vidare att denna skyldigh{'.t måste lämpas efter omständigheterna i 
det enskilda fallet. Det bör påpekas att enligt 4 kap. 5 § får registrerat 
skepp, registrerat luftfartyg m.m. och fast egendom utmätas för opriori
terad fordran endast om sökanden begär det. Denna bestämmelse inverkar 
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dock i och för sig inte pä undersökningsplikten. Kronofogdemyndigheten 

bör emellertid inte göra längre gående undersökning än som påkallas för 

att sökanden skall kunna ta ställning till huruvida han skall begära 

utmätning av egendomen. 
Vissa närmare bestämmelser om kronofogdemyndighetens under

sökningsplikt kan vid behov meddelas av regeringen i samband med att 

verkställighetsföreskrifter utfärdas till UB. Vidare synes lämpligt att RSV i 
sin egenskap av centralmyndighet för exekutionsviisendet. med ledning 

bl.a. av vad jag har anfört i det föregående. meddelar behövliga anvis

ningar i ämnet för den praktiska tillämpningen. 

En fråga som har samband med kronofogdemyndighetens skyldighet att 
efterforska utmätningsbar egendom är hur målet skall redovisas till 

~ökanden i enskilda mål. när utmätning inte har kunnat ske. I protokoll 

eller annan handling i akten bör antecknas vilka åtgärder som vidtas i 

målet. Där bör också. anges skälen till att utmätning inte kan äga rum. 
Ocksft i den nu berörda frågan kan behövliga föreskrifter meddelas av 

regeringen. 

10 § I denna paragraf ges bestämmelser om tidsfrist för utmätning och 

om anstånd. Den motsvarar 5 kap. 10 §beredningens förslag. 

Giillande rätt. Enligt 88 c § I mom. UL skall utmätningsförrättning om 

möjligt hållas inom fyra veckor från det att utmätningsmannen mottog de 
handlingar som anges i 54. 54 a eller 55 9 UL. Lämnar borgenären anstånd 

med utmätningen och fortfar anståndet över sex månader från mot

tagandet av handlingarna. är ansökningen förfallen. Bestämmelserna är 

inte tillämpliga i allmänna mål (punkt 13 i övergångsbestämmelserna till 

lagen 1971 :495 om ändring i UL samt 60 § 3 mom. uppbördslagen). 

Lagheredningen. I första stycket av 5 kap. 10 § anges att utmätningsför
rättning skall hållas utan dröjsmål och om möjligt inom fyra veckor från 
det att behövliga handlingar har kommit in. Med "behövliga handlingar" 

avses enligt beredningen de som bör inges till kronofogdemyndigheten för 
att verkställighet skall kunna meddelas. främst exekutionstitel och ford
ringsbevis. För att tidsfristen skall börja löpa bör det anses tillräckligt att 

vederbörliga handlingar har getts in i avskrift (jfr 19 kap. I § andra 
stycket). Tidsfristen bör inte förskjutas därför att kronofogdemyndigheten 
eventuellt fordrar in huvudskrift av en i avskrift ingiven handling. Bestäm

melsen innebär att utmätningsärenden skall även i fråga om eventuellt 

förhör med gäldenären förberedas på sådant sätt att utmätningsförrättning 

som regel kan äga rum inom fyraveckorsfristen. Beredningen understryker 

att fyraveckorstiden är en maximifrist för normala fall och att utmätning 

bör ske så snart som möjligt. Risk kan föreligga att gäldenärens tillgångar 

försvinner och sökanden kan med tanke på andra borgenärer ha intresse av 

att snarast ffi den förmånsrätt som utmätning ger. 
Det har uttalats. framhåller beredningen, att den nuvarande tidsfristen 

4 kap. JO§ 383 



Prop. 1980/81: 8 

på fyra veckor vållar praktiska svårigheter vid planeringen av krono

fogdemyndighetens arbete och föranleder att tjänstemän som har till 

uppgift att svara för allmänna mål. i vilka tidsfristen inte gäller, mtlste 

lösgöras för att överta enskilda mål trots de olägenheter som sådan åtgärd 

för med sig. Beredningen har ini•! för sin del ansett det lämpligt att ändra 
fristen. När det i förslaget anges att utmätnings förrättning om möjligt skall 

hållas inom fyra veckor från det att behövliga handlingar har kommit in. 

krävs inte att kronofogdemyndigheten skall göra mer än som organisa

tionen medger. Inte heller kan b1!stämmelsen anses innebära något ovill

korligt krav på att personal som handfägger allmiinna mål skall föras över 

till avdelning där enskilda mål handläggs för att tiden fyra veckor skall 

kunna hållas. Intresset av att arbetet i allmänna mål drivs rationellt och att 

den planering som har skett där inte störs kan i det särskilda fallet utgöra 

ett godtagbart hinder mot överflyttning av arbetskraft. Å andra sidan kan 

enligt beredningen fordringens indrivande i enskilt mål ha relativt stor 

betydelse för sökanden och kronofogdemyndigheten måste därför se till 

att arbetet hos myndigheten flyter fram i den ordning som lagen förutsätter 
och vid behov göra en sådan omplacering av arbetskraft som har nämnts 

nyss. om den inte medför avsevärd olägenhet. 

Beredningen påpekar att den nuvarande bestämmelsen om anstånd med 

utmätning har vållat kronofogdemyndigheten vissa problem i tillämp

ningen. Sökandena lämnar ofta successivt flera anstånd på kort tid för att 

utmätningshotet skall utöva en kraftigare press på gäldenären att betala sin 

skuld än om anstånd ges för längre tid på en gång. Inte sällan lämnas 
anstånd först sedan förrättning har satts ut och gäldenären med anledning 

därav har tagit kontakt med sökanden. Sedan den utsatta förrättningen då 

har inställts, anses det åligga kronofogdemyndigheten att utan särskild 

begäran ta upp ärendet till fortsatt handläggning. när anståndstiden har 
gått till ända. Enligt uppgift är de~: inte ovanligt att utmätningsförrättning 
måste i ett och samma ärende sättas ut och ställas in upprepade gånger. 

Att bevaka anståndstider och vidta olika åtgärder med anledning av 

sökandens önskemål betungar förrättningsmännen och stör arbetsplane
ringen. 

Mot den nuvarande ordningen kan enligt beredningen principiellt 

invändas att utmätningssökanden i alltför hög grad styr offentlig myndig

hets förfarande i ärendet. Det kunde övervägas att låta kronofogdemyn

digheten besluta om anstånd (jfr vad som numera gäller beträffande 
anstånd med försäljning av utmätl. egendom). En sådan lösning är dock 

inte så lämplig. Det kan bl.a. verka stötande. om kronofogdemyndigheten i 

strid mot båda parternas önskemål vägrar anstånd med utmätning. Om 

åter begäran om anstånd som görs av sökanden alltid bifalls, skulle några 

praktiska fördelar inte vinnas. En annan tänkbar lösning är. anför bered

ningen vidare. att sökanden får lämna anstånd endast tills vidare och att 
ärendet tas upp till fortsatt handläggning först efter begäran av sökanden. 
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Kronofogdemyndigheten behöver då inte bevaka anständstider men får 

fortfarande i en del ärenden sätta ut och ställa in förrättning upprepade 

gånger. Beredningen anser därför det lämpligaste vara att behålla befogen

heten för sökanden att lämna anstånd intill högq sex månader men 

begränsa befogenheten så att besvärande missbruk kan förebyggas. I 

enlighet härmed anges i andra stycket av 5 kap. 10 ~ att ansökningen kan 

förklaras förfallen. om sökanden lämnar anstånd med utmätning och 

anståndet fortfar över sex mänader från ~agen för ansökningen. 

Beredningen påpekar att sexmånaderstiden i andra stycket räknas fran 

den dag då ansökan om utmätning gjordes. även om fullständiga hand

lingar inte förelåg då. Överskrids tiden. krävs ett beslut om att ansök

ningen är förfallen. Sådant beslut bör regelmässigt meddelas. Undan

tagsvis kan dock sökanden antas ha haft fog för att meddela anstånd som 

sträcker sig över sexmånadersfristen. Han bör då beredas tillfälle begära 

att ärendet blir föremi'll för fortsatt handläggning. 

Om sökanden lämnar anstånd två eller flera gånger sedan förrättning 

har blivit utsatt, har kronofogdemyndigheten enligt c!n särskild föreskrift i 

tredje stycket fått diskretionär befogenhet att pröva, om anledning före

kommer att förklara ansökningen förfallen. Som regel bör enligt bered

ningen ansökningen förklaras förfallen när nämnda förutsättning före

ligger. Om sökanden har haft särskilda skäl att meddela anstånd, bör dock 

ärendet fä fortleva. 

Beredningen erinrar om att det förhållandet att ansökan har förfallit 

enligt andra eller tredje stycket inte utgör hinder för borgenären att göra 

ny ansökan. Därvid kan emellertid ny avgift komma att utgå. 

Bestämmelserna om tidsfrist för utmätningsförrättning och anstånd med 

utmätning passar enligt beredningen mindre väl i ärenden som rör böter, 

viten, förverkande och annan särskild rät~sverkan av brott eller skatter 

och allmänna avgifter. Med stöd av I kap. 8 § kan regeringen förordna att 

reglerna i 5 kap. 10 §inte skall gälla i dylika ärenden. 

Remissyttrandena m.m .. Enligt RSV bör orden "utan dröjsmål'' utgå ur 

första stycket. Som skäl härför anförs att liknande föreskrifter har 

mönstrats ut ur UL under det hittillsvarande reformarbetet. Beträffande 

utgångspunkten för beräknande av fyraveckorstiden påpekar RSV att 
verket under 19 kap. I § förordar att handlingar skall ges in i huvudskrift. 

om inte kronofogdemyndigheten godtar styrkt avskrift. Kan avskrift inte 

godtas, torde ansökan vara så ofullständig att den inte kan läggas till grund 

för prövning i sak (jfr 19 kap. 3 §). Detta bör beaktas vid bestämmande av 

utgångspunkten för tidsfristen. Vidare bör hänsyn tas till att krono

fogdemyndigheten kan begära förskott för förrättningskostnaden. I 

enlighet härmed föreslår verket att tidsfristen skall räknas från det att 

ansökan är så fullständig att den kan tas upp till prövning eller från det att 

begärt förskott har getts in. Jordbrukskasseförbundet menar att 

förfarandet i många fall skulle påskyndas om fristen för hållande av 
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utmätningsförrättning gjordes absolut. Hiinsyn till kronofogdemyn

dighetens arbetssituation skulle i stället kunna tas genom att myndigheten 

medgavs rätt att senarelägga utmätningsförrättning, när särskilda för

hållanden gör det oundgängligen nödvändigt. 

Beträffande andra stycket kritiserar RSV förslaget att anständstiden 
skall räknas från ansökningsdagen. Ansökan kan vara ofullständig och i 

vissa situationer kan sökanden behöva tid för att ge in kompletterande 

handlingar. Detta bör inte medföra att tiden för verkställighet förkortas i 

motsvarande mån. Den föreslagna bestämmelsen kan enligt verket 

medföra onödig tidspress för såväl parter som kronofogdemyndigheten. 
Sexmä.nadersfristen bör därför rliknas från samma tidpunkt som fristen i 

första stycket. 

Förslaget att kronofogdemyndigheten skall diskretionärt pröva huruvida 

anstånd som fortfar över sexmimaderstiden skall föranleda att ansök

ningen förfaller kritiseras av flera remissinstanser. RSV anser att den före

slagna ordningen skulle innebära väsentliga olägenheter för kronofogde

myndigheterna. eftersom den förutsätter att ett särskilt beslut meddelas 

om att ansökningen är förfallen. För sökandena torde förslaget innebära 

osäkerhet. då tillämpningen inte torde bli enhetlig. Enligt RSV bör man 

behålla den nuvarande ordningen att ansökningen automatiskt förfaller om 
sexmånadersfristen överskrids. Till de remissinstanser som avstyrker 

förslaget att frågan om ansökans förfallande görs fakultativ hör även 

kronofogdeföreningen, Si·ea hm·riitt och TCO. Kronofogdeföreningen 

hävdar att förslaget skulle medföra en betydande merbelastning för krono

fogdemyndigheter i distrikt med stort antal enskilda mål. Enligt hovrätten 
skulle den föreslagna regeln medföra otrygghet för gäldenären och ökat 

besvär för kronofogdemyndigheten. Fristen bör enligt hovrätten göras 
obligatorisk även av det skälet all en varierande praxis bör undvikas. 

Liin.1·styre/sen i Kopparher{?s liin delar beredningens uppfattning att den 

nuvarande anständsbestämmelsen inte är så lämplig. Länsstyrelsen anser 

dock den fördelaktigaste lösningen vara att anstånd beslutas av krono

fogdemyndigheten efter framställning av sökanden. Sådant anstånd bör 

inte utan särskilda skäl få gälla i'ängre tid än sex månader frän det att 

ansökningen kom in till myndigheten. 

Bestämmelsen att ansökningen kan förklaras förfallen om sökanden ger 

anstånd två eller flera gånger sedan förrättning har satts ut möter också 

kritik frän en del håll. RSV framhåller att med beredningens förslag får 

kronofogdemyndighetens åtgärd att sätta ut förrättning så betydelsefulla 

rättsverkningar för sökanden att det kan ifrågasättas om inte denne bör 
underrättas om utsatt förrättning. Syftet med bestämmelsen att begränsa 

missbruk av anståndsmöjligheten och därmed det merarbete som 

anstånden förorsakar kronofogdemyndigheten är vällovligt. men den 

ifrågasatta underrättelseskyldighelen gör det tveksamt om bestämmelsen 

medför någon arbetsbesparing. Bestämmelsen kan dessutom föranleda 
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olika tillämpning vid olika kronofogdemyndigheter. RSV anser att bered
ningens syfte enklast uppnås genom en regel om att sökande får lämna 

anstånd endast två gånger i målet, oavsett om förrättning har satts ut eller 

inte. oth att vid ytterligare anständ .ansökningen genast skall vara för

fallen. 
Även kro!l(~(ogdeföre11i11ge11 föreslår att ansökningen skall förfalla auto

matiskt. Föreningen föreslår vidare. för undvikande av olikheter i tillämp

ningen. att påföljden skall inträda när anstånd ges fler än två gånger. 

Enligt föreningen kan det ifrågasättas om inte ansökningens förfallande 

böl" vara oberoende av att förrättning har satts ut. Enligt TCO bör bestäm

melsen ha den innebörden att ansökan skall förklaras förfallen, om 

sökanden ger anstånd mer än två gånger sedan förrättning har satts ut. 

Även S1·e11 hm·rätt avstyrker förslaget att frågan om ansökans förfallande 

görs fakultativ och åberopar därvid samma skäl som vid motsvarande 

fråga i andra stycket. Ho1·rätte11 för Västra Sverige. som anser att den 

föreslagna ordningen skulle bli alltför betungande för kronofogdemyndig

heterna. förordar att ansökan skall kunna förklaras förfallen sedan två 

anstånd har getts, oavsett om förrättning har satts ut eller inte. Jordbruks

kassefiirbundet anser att den föreslagna bestämmelsen visserligen kan 

vara värdefull för kronofogdemyndighetens arbete men ifrågasätter om 

inte såväl gäldenärer som borgenärer är bäst betjänta av den nuvarande 

ordningen. 

I skrivelse den 17 juni 1977 till justitiedepartementet har RSV föreslagit 

att den särskilda tidsfristen om fyra veckor för utmätningsförrättning i 88 c 

~ UL skall slopas. Till stöd för framställningen har verket i huvudsak 

anfört följande. Tidsfristen medför en press på handläggningen som 

påverkar resultatet. I regel hinner kronofogdemyndigheten inte under den 

föreskrivna tiden göra någon efterforskning i register o.d. beträffande 
gäldenärens tillgängar. Verkställigheten utgörs i de flesta fall endast av en 

förrättning i gäldenärens bostad. Utmätningssökandena torde generellt 

sett vara mera betjänta av att indrivningsarbetet är grundligt. Härför 

behöver kronofogdemyndigheten tillräcklig tid. En rationell samordning 

av handläggningen av enskilda och av allmänna mål försvåras också av att 
en särskild tidsfrist gäller för utmätning i enskilda mål. medan någon mot

svarande regel inte finns för allmänna mål. Det kan t.ex. förekomma att 

exekutiv personal tidvis måste helt upphöra med handläggningen av 

allmänna mål för att enskilda mål skall hinna handläggas inom fyra 

veckor. Den bristande samordningen medför också att fler förrättnings
resor måste företas än som är nödvändigt. 

Föredraganden. Ansökan om utmätning i enskilt mål har i allmänhet 

föregåtts av en process. som ibland kan ha dragit ut på tiden. Ofta har 

borgenären uppmanat gäldenären att betala frivilligt, innan han vänder sig 
till kronofogdemyndigheten. Redan härav föijer att utmätning bör äga rum 

utan onödigt dröjsmål. när egendom finns att ta i anspråk. Vidare före-
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ligger risk att gäldenärens eventuella tillgångar försvinner. Sökanden har 

också intresse av att snarast få den förmånsrätt som följer med utmätning. 

Detta är av betydelse med hänsyn till konkurrensen med andra borgenärer 

som kan vilja söka utmätning hos gäldenären eller göra ansökan om 

konkurs. 

Beredningens förslag att det hör föreskrivas en tidsfrist om fyra veckor 

inom vilken utmätning normalt skall ske har i allmänhet godtagits under 

remissbehandlingen. Av den framställning i saken som RSV senare har 

gjort framgår emellertid att den nuvarande tidsfristen om fyra veckor 

vållar svårigheter i tillämpningen. Kronofogdemyndigheterna hinner 

sålunda ofta inte tillräckligt undersöka gäldenärens ekonomiska förhål

landen, om tidsfristen skall iakttas. Följden blir att mål ibland redovisas 

till sökanden utan positivt resultat. trots att ytterligare undersökning 

skulle ha visat att utmätningsbar egendom fanns att tillgå. Tidsfristen för

orsakar också problem beträffande samordningen med allmänna mål. för 

vilka det inte gäller någon särskild tidsfrist. Jag vill nämna att RSV har 

från ett antal kronofogdemyndigheter inhämtat synpunkter pi\ frågan om 

slopande av tidsfristen. Flertalet av dessa har tillstyrkt att tidsfristen fär 

utgå. 

Vad RSV har anfört på grund av numera vunna erfarenheter bör godtas. 

dag vill tillägga att det givetvis är en sämre ordning för utmätnings

sökanden att målet handläggs p:l kort tid med negativt resultat än att 

handläggningen får ta nå.got längre tid i anspråk med de större möjligheter 

till utmätning som följer därav . .Jag förordar sålunda att någon särskild 

tidsfrist för utmätning inte föreskrivs. I enlighet härmed anges i första 

stycket av 10 § i departementsförslaget att utmätning skall ske så snart 

som möjligt efter det alt behövliga handlingar har kommit in till krono

fogdemyndigheten. 

Jag vill emellertid understryka det angelägna i att utmätning sker utan 

dröjsmål. Slopandet av den särskilda tidsfristen får inte leda till att de 

faktiska tidsfristerna för utmätning över lag förlängs. Ibland kan redan den 

nuvarande fyraveckorsfristen vara alltför läng, t.ex. om pätaglig risk före

ligger att gäldenären undanskaffar sin egendom. Även i övrigt bör, när 

gäldenären har utmätningsbar egendom som kronofogdemyndigheten kan 

skaffa sig kännedom om utan större svårighet t.ex. vid förhör med gälde

nären, utmätning i allmänhet kunna äga rum inom några veckor. 

Slopandet av fyraveckorsfristen syftar i första hand till att förebygga att 

egendom som inte kan uppdagas utan mera tidskrävande undersökning 

undandras utmätningssökanden. Bestämmelsen att utmätning skall ske så 

snart som möjligt har anknutits till att behövliga handlingar kom in till 

kronofogdemyndigheten. Härmed avses huvudskrift av handlingarna. 

såvida inte myndigheten godtar bestyrkt avskrift (jfr 2 kap. 2 § tredje 

stycket). 

Bestämmelsen förutsätter att det finns egendom som kan utmätas. Å 
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andra sidan innebär den också att när förutsättningar saknas för utmät

ning. målet skall avslutas inom den tid som åsyftas i bestämmelsen. 

Vad gäller frågan om anstånd med utmätning anser jag i likhet med 

beredningen och praktiskt taget alla remissinstanser att sökanden bör 

kunna lämna anstånd men att tiden för anstånd bör begränsas, lämpligen 

till sex månader. Denna tidsfrist bör. i enlighet med beredningens förslag, 

räknas fran det att ansökan gjordes. även om ansökningen inte är full
ständig. I annat fall skulle sökanden till olägenhet bl.a. för krono

fogdemyndigheten kunna förlänga den tid under vilken målet kan vara 

anhängigt hos kronofogdemyndigheten. Nämnda ordning torde också vara 
den som är enklast i tillämpningen. Den synes inte, som RSV har hävdat, 

kunna medföra någon egentlig tidspress för parterna eller krono

fogdemyndigheten. Frågan gäller ju endast maximitiden för anstånd. 

Beredningens förslag att kronofogdemyndigheten vid sexmånaders

tidens utgång skall pröva om ansökningen bör förklaras förfallen innebär 

vissa fördelar. när sökanden undantagsvis har haft anledning att ge 

anstånd utöver sexmånaderstiden. Å andra sidan torde en sådan ordning 

medföra olägenheter, främst genom ökat arbete för kronofogdemyn

digheten, som måste meddela särskilt beslut i sak~:n, och genom onödig 

omgång om beslutet skulle överklagas. Man skulle inte heller vinna så 

mycket, eftersom ansökningen som regel skulle förklaras förfallen. Enligt 

min mening väger olägenheterna över de fördelar som man skulle vinna. 

Ett särskilt skäl till att regleringen av frågan bör bli så enkel som möjligt är 

att sökanden, om hans ansökan förfaller. är oförhindrad att göra ny 

ansökan. Det förhållandet att härvid ny förrättningskostnad bör tas ut för

anleder inte någon annan bedömning. Jag föreslår sålunda att ansökningen 

skall förfalla automatiskt om sexmånaderstiden överskrids. 

Det förekommer ofta att utmätningssökanden lämnar gäldenären flera, 
kortare anstånd i ett och samma mål, vilket vållar svårigheter vid krono

fogdemyndighetens handläggning. Beredningens förslag att sökandens 

möjlighet att ge upprepade anstånd skall begränsas har godtagits av 

praktiskt taget alla remissinstanser, medan meningarna hur en bestäm
melse härom bör utformas är delade. Även jag anser det lämpligt att 

begränsa möjligheten för sökanden att lämna flera anstånd. Merarbete för 

kronofogdemyndigheten torde främst uppkomma i fall då utmätningsför

rättning har satts ut när anstånd ges, men anstånd kan föranleda olägen

heter även i andra fall, t.ex. om förhör med gäldenären har hållits eller 

satts ut eller om annan undersökning angående utmätningsbar egendom 

har skett. En bestämmelse i saken synes därför inte böra inskränkas till fall 

då utmätningsförrättning har satts ut. Vad gäller frågan huruvida ansök

ningen bör förfalla automatiskt, när förutsättningarna därför föreligger, 

eller om det bör ankomma på kronofogdemyndigheten att diskretionärt 

pröva om påföljden bör inträda anser jag att man kan anlägga i huvudsak 

samma synpunkter som beträffande det nyss berörda spörsmålet om sex-
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månaderstidens överskripande. Enligt min mening talar alltså övervägande 

skäl för att påföljden bör inträda automatiskt. I enlighet härmed föreslår 

jag att om sökanden ger ansti'lnd fler än två gånger ansökningen skall vara 

förfallen. 

Paragrafen bör inte vara tillämplig i allmänna mål. l si'ldana mål bör 

liksom f.n. inte gälla någon regel om särskild tid inom vilken utmätning 

skall äga rum. En föreskrift om undantag från 10 § såvitt avser allmänna 

mål har tagits upp i 36 §. 

Il § Paragrafen, som motsvarar 5 kap. 11 § beredningens förslag, inne

håller bestämmelser om samtidig utmätning för två eller flera sökande 

samt om jämkning av en sökandes fordran vid gemensam utmätning. 

Giillamle räu. Föreligger samtidigt ansökan om utmätning från tvä 

borgenärer mot en och samma gäldenär. skall enligt 58 § UL utmätning 

verkställas på en gång för bådas fordringar, om det kan ske uian att den 
ena borgenären uppehålls i sin rätt på grund av hinder som föreligger för 

uttagande av den andres fordran. Bestämmelsen, som givetvis även skall 

tillämpas när det föreligger fler än två ansökningar, hänger samman med 

att förmånsrätt på grund av utmätning räknas från det att utmätning sker 

och inte från ansökningen (8 § oc:h 9 § fjärde stycket förmånsrättslagen ). 

Det har ansetts att ingendera sökanden bör gynnas genom att han fär 

utmätning för sin fordran före den andre. 

LagbereJningen. Beredningen avser inte att föreslå någon ändring i 

fråga om tidpunkten för förmänsrättens inträde. Tiden för utmätningen -

inte ansökningsdagen - skall alltså fortfarande vara avgörande för upp
komsten av förmånsrätt. Tidpunkten preciseras dock i 5 kap. 28 § (se även 
8 kap. 6 §) på ett annat sätt än nu. Utmätning torde därför alltjämt i 

princip böra ske samtidigt när två eller flera ansökningar om utmätning 

föreligger mot en och samma gäldenär. om det inte leder till att nägon av 

sökandena uppehålls oskäligt. En bestammelse i enlighet härmed tas upp i 
första stycket av 5 kap. 11 §. 

Bestämmelsen gäller enligt beredningen i första hand när de olika ansök

ningarna är anhängiga hos en och samma kronofogdemyndighet. Den bör 

emellertid såvitt möjligt tillämpas även när ansökningar har gjorts i olika 

distrikt. Det förutsätts för tillämpningen i sådant fall givetvis att upplys

ning om konkurrerande ansökan föreligger. Att ordna ett snabbt kommu

nikationssystem är enligt beredningen inte oöverkomligt. Föreskrift om 

viss kontroll mellan distrikten inbördes kan meddelas i administrativ 

ordning. 

Beredningen påpekar att bestämmelsen inte är tillämplig. om utmätning 

pä grund av viss ansökan redan har hunnit verkställas när annan borgenär 
söker utmätning. I sådant fall kan samtidig utmätning inte komma till 

stånd. Tillfälliga hinder mot utmätning. t.ex. därför att lagakraftbevis inte 

har getts in när sådant krävs. •Jtesluter inte samtidig utmätning, om 
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hindret kan undanröjas utan tidsutdräkt och det inte: är oskäligt att annan 
sökande fär vänta något. När utmätning sker samtidigt för två eller flera 

fordringar. torde det enligt beredningen som regel vara lämpligt att till

giinglig egendom utmäts gemensamt för fordringarna. Ibland kan detta 

emellertid vara opraktiskt. t.ex. om gäldenärens tillgångar förslår åt 

samtliga sökande och någon av dem är villig att medge anstånd med för
säljning. Om nilgon sökandes fordran är förenad med särskild förmånsrätt. 

skall iakttas de bestämmelser som finns i 5 § andra stycket. 

Det förekommer. anför beredningen. att mindre nogräknade gäldenärer 

skapar skenfördringar i syfte att helt eller delvis tränga undan legitima 

fordringsanspråk. Om krav mot gäldenären framställs vid domstol för att 
exckutionstitel skall erhållas. är rätten bunden av parternas sätt att utföra 

sin talan. bl.a. av gäldenärens medgivanden. Exekutionstitel kan också i 

vissa fall skapas utan medverkan av domstol eller annan myndighet, t.ex. 

förbindelse om utgivande av underhållsbidrag. Gäldenären kan i bägge 

fallen medverka till en exekutionstitel som i själva verket saknar reellt 

underlag. Om det avslöjas att någon fordran inte föreligger. skall givetvis 

utmätning inte äga rum till skada för den som verkligen har fordran . 

.Ä.. ven om någon otillbörlig avsikt att skapa skenfordran inte har förelegat 
kan enligt beredningen ä.lagd betalningsskyldighet ibland vara sådan att det 

med hänsyn till gäldenärens villkor är otillfredsställande om beloppet i sin 

helhet fär vid samtidig verkställighet konkurrera med andra fordringar. 

Saken har beaktats i fråga om införsel. Underhållsbidrag kan enligt 16 § 

införsellagen under vissa förutsättningar jämkas när införsel samtidigt 

skall ske för annan fordran. Bestämmelsen härom får ses mot bakgrund 
bl.a. av den företrädesordning som gäller enligt 15 §införsellagen. Fordran 

på underhållsbidrag har företräde framför fordringar av annat slag. Vid 

samtidig införsel för två eller flera underhållsberättigade skall innehållet 
belopp fördelas efter de löpande bidragens storlek. Om mera har inne
hållits än som svarar mot de löpande bidragen. skall bidrag som har stått 

ute längre ha företräde vid fördelningen av det överskjutande beloppet. 

Vid tillämpning av 15 * införsellagen får underhållsbidrag som avses i 5 

kap. 5 § GB, om det överstiger vad som skäligen bör tillkomma familjen, 
jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken införsel samtidigt äger 

rum. se 16 ~ första stycket införsellagen. Föreligger särskilda skäl. får 

sådan jämkning ske även av annat underhållsbidrag. om detta uppenbart 

överstiger vad som skäligen fordras för den underhållsberättigades försörj

ning. Motsvarighet till de nu anförda bestämmelserna har tagits upp i 4 

kap. 15 och 16 **beredningens förslag. 

Någon motsvarande möjlighet att jämka alltför högt fordringsbelopp 

finns f.n. inte vid utmätning. Samtidig utmätning för flera fordringar ger 

enligt 9 * fjärde stycket förmånsrättslagen lika rätt. Det innebär att borge

närerna skall fä betalt ur den utmätta egendomen i förhållande till ford
ringarnas belopp. 
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Beredningen anser all det även vid utmätning kan uppkomma behov av 

att i en konkurrenssituation jämka ett alltför högt fordringsanspråk. I fråga 

om vanliga fordringar saknas emellertid i regel utgångspunkter för 

bedömning huruvida beloppet är otillbörligt högt. Behovet av jämkning i 

konkurrenssituation torde enligt beredningen främst göra sig gällande i 

fråga om familjerättsliga underhållsbidrag, särskilt underhåll makar 

emellan. Det synes därför lämphgl att utsträcka den befogenhet som nu 

ges i införsdlagen till all gälla ävt:n vid utmätning men stanna därvid. Vad 

särskilt angär utm~ilning av avlöning o.d. enligt 8 kap. skulle det framstå 

Sl m uppseendeväckande inkonsekvent. om inte jämkning kunde ske på 

samma sätt som vid införsel. Beredningen påpekar att den förordadejämk

ningsmöjligheten inte innebär an själva betalningsskyldigheten nedsätts 
utan endast att en begränsning skt:r av det belopp med vilket vederbörande 

fär konkurrera vid rnmtidig utmätning. Bestämmelsen har tagits upp som 

andra stycke i 5 kap. 11 ~-

Mot bestämmelsen kan enlig1: beredningen anmärkas att den vars 

fordran har jämkats på angivet sätt kan återkomma med ny utmätnings

ansökan eller med konkursansökan. Beredningen tror emellertid för sin del 

inte att den, med vilken gäldenären har samverkat för att skapa fordringen, 

i praktiken kommer att ge in konkursansökan. Föreligger inte någon kon

kurrens vid ny utmätning, kan han emellertid genom denna bli tillgodosedd 

på samma sätt som genom frivillig betalning. 
Som har antytts redan är bestämmelsen tillämplig endast om det behövs 

av hänsyn till konkurrerande fordran. Någon särskild förutsättning beträf

fande den senare fordringens beskaffenhet har inte uppställts. Om den som 
samtidigt har sökt utmätning är säkerställd genom särskild förmånsrätt, 

kommer emellertid jämkning inte i fråga. 

Bestämmelsen avser jämkning av underhållsbidrag enligt GB eller FB. 

Om någon har åtagit sig underhåll som inte avses i GB eller FB. t.ex. till en 
sonhustru, torde det enligt beredningen finnas ännu starkare skäl för 

jämkning. Underhållsfordran bör vid bestämmelsens tillämpning inte 

anses ändra karaktär därför att belJppet har förfallit till betalning för länge 

sedan eller därför att fordringen har övergått till annan än den underhålls

berättigade. 

Den föreslagna regeln bör enhgt beredningen tillämpas med försik

tighet, särskilt när frågan om underhållsbidrag har prövats av domstol. När 

fråga uppkommer om jämkning. bör kronofogdemyndigheten om möjligt 

bereda den underhållsberättigade tillfälle att yttra sig. Föreskrift härom 

bör meddelas i administrativ ordning. 

Remissyttrandena. Si·ea hovrätt ifrågasätter om gemensam utmätning 

bör ske annat än när det gäller an ;;ökningar som kommer in samma dag. 

Den nu gällande och föreslagna ordningen kan på sätt l'eredningen 
antyder locka mindre nogräknade gäldenärer att skapa skenfordringar i 

syfte att tränga undan legitima fordringsanspråk. En annan nackdel är att 
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borgenärerna blir alltför beroende av den aktuella kronofogdemyn

dighetens arbetsbalans. Det kan visserligen vara praktiskt med gemensam 

utmätning. eftersom antalet förrättningar minskar. Man kan emellertid 

också tänka sig att gemensam förrättning hålls men att fördelningen av 

influtna medel inte sker proportionellt utan med hänsyn till tidsordningen 

mellan de olika ansökningarna. Hovrätten anser att frågan om geme;isam 

utmätning bör övervägas ytterligare och att kronofogdemyndighetens 

dubbelroll i allmänna mål därvid bör särskilt uppmärksammas. Liknande 

synpunkter anförs av liinsstyrelsen i Koppurhergs liin. 
Kro1111j(1gdeji.ire11inge11 tar upp frågan huruvida tillfälliga hinder mot 

utmätning, I.ex. att lagakraftbevis inte har getts in i fall då sådant krävs, 

skall uksluta samtidig utmätning. Om förrättning har satts ut när en ny 

ansökan som behöver kompletteras kommer in, skulle. om komplet

teringen inte hinner genomföras före den utsatta förrättningsdagen. kronc

fogdemyndigheten i vissa fall vara skyldig att inställa förrättningen och 

underrätta gäldenären därom. En sådan ordning blir enligt föreningen svår

hanterlig. Samordning bör enligt föreningen ske endast med mål som är 

kompletta. 

Vad angår den föreslagna möjligheten att vid utmätning för flera ford

ringar jämka underhållsbidrag framhåller kronofny,deföreningen att behov 

av jämkning kan föreligga även i fråga om andra fordringar. Som exempel 

nämns att en anhörig till gäldenären ansöker om betalningsföreläggande 

mot gäldenären. som medger ansökningen trots att någon fordran inte före

ligger. Betalningsföreläggandet leder sedan till utmätning före eller 

samtidigt med utmätning för en annan, verklig fordran. Vidare kan tänkas 

att en näringsidkare företagsintecknar sin egendom och pantförskriver 

inteckningen till någon närstående. Länsstyrelsen i Äfrshnrgs län fram

håller a andra sidan att jämkningsmöjligheten bör vara inskränkt till att 

avse underhållsbidrag. 
Föredraganden. Frågan om samtidig utmätning när två eller flera borge

närer har sökt utmätning mot samma gäldenär skall. som framgår av vad 

beredningen har anfört. ses mot bakgrund av att förmånsrätt på grund av 

utmätning även i fortsättningen förutsätts skola inträda först när utmätning 

sker och alltså inte redan när ansökan görs. Att som en remissinstans har 

ifrågasatt inte ställa upp krav på samtidig utmätning annat än när ansökan 

har gjorts samma dag skulle innebära att i praktiken ansökningsdagen och 

ibland rena tillfälligheter blev avgörande för företrädesordningen mellan 

olika fordringar. för vilka ansökningar samtidigt är anhängiga. En sådan 

ordning är enligt min mening inte lämplig. Det är å andra sidan tydligt att 

en regel om samtidig utmätning när två eller flera har sökt utmätning mot 

samma gäldenär inte kan vara undantagslös. Beredningen har i den före

slagna bestämmelsen uttryckt saken så, att utmätning för fordringarna 

skall ske samtidigt, om inte någon av sökandena därigenom uppehålls 

oskäligt. Detta förslag, som ger kronofogdemyndigheten möjlighet att 
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beakta omständigheterna i det särskilda fallet, torde med viss redaktionell 
jämkning kunna godtas. 

Vad gäller den närmare innebörden av den nu förordade ordningen 

inställer sig till en början fråga;1 vad som skall avses med uttrycket att 

"två eller flera sökt utmätning hos samma gäldenär". En remissinstans 

har hävdat att endast mål i vilka ansökningshandlingarna är fullständiga 

skall beaktas vid tillämpning av bestämmelsen. Jag delar inte den uppfatt

ningen. En sådan ordning skulle ibland kunna föranleda avsevärd 

olägenhet för en sökande, som har förbisett något vid sin ansökan. 

Huruvida en ansökan bör medföra att utmätning för annan sökandes 

fordran skjuts upp och eventuellt att utsatt förrättning ställs in fär avgöras 

efter vad som med hänsyn till sist nämnde sökande kan anses skäligt. Ett 

kortare uppskov bör ofta inte anses oskäligt. Vid bedömningen härav fä.r 

naturligen beaktas en rad olika omständigheter, såsom risken för att gälde
nären skaffar undan egendom oc:h gäldenärens ekonomiska läge i allmän

het. 

Har utmätning för en fordran hunnit ske och förmånsrätt alltså inträtt 

när utmätning söks för annan fordran. kan någon samtidig utmätning för 

fordringarna i den mening som avses i bestämmelsen inte komma till stånd. 
En annan sak är att det kan finnas anledning att utmäta samma egendom 

även för den senare fordringen. åtminstone om egendomen kan antas ha 

något övervärde och andra utmätningsbara tillgångar saknas. Beträffande 

bestämmelsens tillämpning i fråga om allmänna mål kan erinras om atr 

enligt 2 kap. 30 * tredje stycket ansökan i sådana mål skall anses gjord. 

när indrivningshandlingarna kom in till kronofogdemyndigheten. 

Beredningens förslag att underhållsbidrag vid behov skall kunna jämkas 

när utmätning samtidigt sker för annan fordran har inte föranlett erinran 

från någon remissinstans. Även jag finner det lämpligt att en sådan 
möjlighet införs. En remissinstans har emellertid ansett att jämkning bör 

kunna ske även i andra fall. Med anledning härav vill jag framhålla 

följande. Beträffande fordringar i allmänhet saknas som beredningen har 

framhållit i regel utgångspunkter för att bedöma om åberopad fordran är 

otillbörligt stor. Det är därför alltför vanskligt att införa en generell 

möjlighet att jämka vanlig fordran. för vilken sökanden kan åberopa 

exekutionstitel. Som beredningen har påpekat skall emellertid utmätning 

inte medges i fall då det framgår att någon verklig fordran inte föreligger. 

Det torde dock inte förekomma ofta att kronofogdemyndigheten anser sig 

ha tillräckligt stöd för en sådan vägran. I övrigt torde man fä lita till andra 

medel för att komma till rätta med skenfordringar. Borgenär som inte har 

blivit tillgodosedd till följd av utmätning för annan fordran, vars reella 

unåerlag ifrågasätts, kan söka gäldenären i konkurs och fä fordringen 
prövad enligt de regler som gälkr för fordringar i konkurs. Upprättande 

och åberopande av handling som endast avser en skenfordran är vidare i 

viss utsträckning straffbart (jfr I J kap. I § andra stycket andra meningen 

och 15 kap. 11 § BrB). 
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12 § Denna paragraf behandlar underrättelse till gäldenären före utmät

ning. Den motsvarar 5 kap. 12 § beredningens förslag. 

Giillande riitt. Enligt 59 * I mom. UL skall innan utmätning verkställs 

underrättelse om målet sändas till gäldenären med posten eller lämnas på 

annat lämpligt sätt. U ndcrrättelsen bör lämnas sä tidigt. att gäldenären kan 

beräknas fä nödigt rådrum att bevaka sin rätt. Enligt 2 mom. i samma 

paragraf behöver inte gäldenären underrättas. om fara är att egendom 

undansticks eller förstörs eller om saken eljest är brådskande. Under

rättelse behövs inte heller. om gäldenären saknar känt hemvist och det inte 

är bekant var han uppehåller sig eller var ombud för honom finns. 

Närmare föreskrifter angående underrättelse har meddelats i 39, 40. 52, 56 

och 57 ** USK. 
Lagberedningen. I första stycket av 5 kap. 12 § föreslås att gäldenären 

innan utmätning sker skall underrättas om ärendet så tidigt att han kan 

beriiknas fä rådrum att bevaka sin rätt. Enligt andra stycket behöver 

gäldenären dock inte underrättas, om risk föreligger att han skaffar undan 

eller förstör egendom eller om saken eljest är brådskande. Underrättelse 

behövs inte heller, om gäldenären saknar känt hemvist och det inte har 

kunnat klarläggas var han uppehåller sig (jfr 15 § delgivningslagen). Bered

ningen påpekar att om känt ombud finns denne naturligtvis skall under

rättas. 

Enligt beredningen bör närmare föreskrifter angående underrättelse 

meddelas i administrativ ordning, bl.a. om underrättelses innehåll, sättet 

för överbringande av underrättelse och senare meddelande om tid och 

plats for utmätningsförrättning. när det inte har kunnat anges i underrät

telsen. 

Förslaget innehåller inte bestämmelser beträffande underrättelse till 

gäldenären om kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut. Föreskrifter 

härom har liksom f.n. ansetts böra meddelas i administrativ ordning. Att 

underrättelse sker genom delgivning av protokoll eller bevis har, fram

httller beredningen. bl.a. betydelse för beräkning av besvärstiden (19 kap. 

27 §andra stycket). 

Föredra1<w1den. De nuvarande bestämmelserna om underrättelse före 

utmätning torde fungera väl i praktiken. Beredningens förslag. som i 

huvudsak överensstämmer med de nu gällande reglerna, har inte heller 

föranlett erinran från någon remissinstans. Även jag godtar i princip för

slaget. I departementsförslaget har första stycket dock jämkats något. Den 

föreslagna lydelsen anknyter nära till bestämmelsen i 59 § 1 mom. UL. 

Genom lydelsen markeras att det står kronofogdemyndigheten fritt att 

välja det sätt på vilket underrättelse skall lämnas. Närmare bestämmelser 

om hur underrättelseplikten skall fullgöras torde fä meddelas av rege

ringen. 

Paragrafen är tillämplig även i aHmänt mål. Som följer av 2 kap. 30 § 

tredje stycket anses i sådant mål ansökan gjord. när indrivningshand-
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lingama kom in till kronofogdemyndigheten. Avsikten är att gäldenären i 
samband härmed skall liksom f.n. tillställas en anmaning att betala ford

ringen. Samtidigt skall han också underrättas om målet. I förhållande till 
nuvarande ordning innebär det den skillnaden att han härmed har fält 

sådan underrättelse som avses i förevarande paragraf (jfr 39 § andra 

stycket USK ). Förflyter längre tid från denna underrättelse eller finns det 

eljest särskilt skäl till det. bör emellertid ny underrättelse tillställas gälde
nären. Behövlig föreskrift härom kan meddelas av regeringen. 

13 § Paragrafen, som motsvarar 5 kap. 14 §första stycket beredningens 

förslag. reglerar frågan i vad män gäldenärens närvaro krävs vid utmät

ningsförrättning. 

Giillande riitt. I 60 § I mom. UL anges att när utmätning skall äga ruJTi 

för fordran som avses i 54 eller 54 a § - dvs. fordran för vilken sökanden 
åberopar dom eller utslag eller ~;kriftlig förbindelse angående underhålls

bidrag - gäldenärens frånvaro inte utgör hinder för förrättningen. om det 
inte anses erforderligt att gäldenären får tillfälle att yttra sig. Vid utmätning 

på grund av auktionsprotokoll för fordran som rör inrop av lös egendom 
krävs däremot att gäldenären är närvarande (55 § UL). Enligt 60 § 2 mom. 

skall. om gäldenären inte är tillstädes vid förrättningen men hans make, 

någon av hans husfolk eller annan som har egendomen i sin vård eller 
besittning anträffas. denne tillsägas att närvara. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår i första stycket av 5 kap. 14 § att 
gäldenärens frånvaro inte hindrar att utmätning sker, om det inte behövs 

att gäldenären får tillfälle att yttra sig vid förrättningen. I andra stycket 
sägs att om gäldenären inte är närvarande men hans make, någon anställd 

eller annan som har hand om eg1!ndomen anträffas. denne skall anmodas 
att närvara. Beredningen påpekar att med hänsyn till att förslaget inte 

innehåller någon motsvarighet till bestämmelsen i 55 § UL om utmätning 
på grund av protokoll över offentlig auktion paragrafen har kunnat erhålla 

generell tillämpning vid utmätning. 

Uppskjuts utmätning på grund av gäldenärens frånvaro kan förrättnings

mannen. framhåller beredningen. enligt 7 kap. 12 § ta egendom i förvar 
eller vidta annan provisorisk åtgärd, om det behövs. Sker utmätning i 

gäldenärens frånvaro, finns möjlighet att häva den enligt 5 kap. 33 §eller 

att vidta annan rättelse enligt 5 kap. 34 §,om ett misstag har begåtts. 

I detta sammanhang framhåller beredningen att om det är aktuellt att 
undersöka bankfack som gäldenären har, detta inte bör öppnas utan att 

han har beretts tillfälle att närvara. Vid behov kan kronofogdemyn

digheten enligt 7 kap. 12 § låta plombera facket eller meddela banken 
förbud att medverka till att det öppnas, om gäldenären är tillfälligt för

hindrad att komma tillstädes. 

Föredraganden. Beredningens förslag om i vad mån gäldenärens 

närvaro krävs vid utmätningsförrättning för att utmätning skall få äga rum 
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har inte mött någon erinran under remissbehandlingen. Inte heller jag har 

någon saklig invändning mot förslaget. Bestämmelsen bör emellertid 

jämkas något redaktionellt i förhållande till beredningsförslaget. I verkstiil

lighetsföreskrifter får regleras i vilka fall gäldenären bör kallas till för
rättning. 

Bestämmelsen i andra stycket av beredningens förslag synes närmast ta 

sikte på det fallet att förrättning hålls i gäldenärens hostad eller i annan 

lokal som han disponerar över. Redan f.n. äger emellertid utmätning ofta 

rum på annat håll - bl.a. på förrättningsmannens tjänsterum - t.ex. i fråga 
om lön. fordran på överskjutande skatt och fast egendom. och denna 

utveckling kan väntas fortsätta. Bestämmelsen torde därför vara något 

missvisande. Härtill kommer att frågan inte kräver reglering i lag. Före

skrift i saken synes lämpligen kunna tas upp i samband med andra 
verkställighetsföreskrifter. På grund härav saknar depart.ementsförslaget 

motsvarighet till andra stycket i beredningens förslag. 

Upplysningsplikt 

14 § Denna paragraf innehåller bestämmelser om upplysningsskyldighet 

för gäldenären och om medel att utkräva denna skyldighet. Paragrafen 

motsvarar 5 kap. 4 * första stycket och 13 * andra och tredje styckena 
beredningens förslag. 

Giil/ande riitt. Utmätningsgäldenär är enligt gällande rätt inte skyldig att 
medverka vid utmätning genom att lämna upplysningar om sina tillgångar 

(jfr 64 * 3 mom. första meningen UL. som endast gäller vad som bör 

undantas från utmätning). Gäldenären kan sålunda förhålla sig passiv. Han 

kan också som regel utan påföljd lä'mna osanna uppgifter. Om han i 

samband med utmätningsförrättning åberopar oriktig handling eller 

skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom tas i anspråk. 

gör han sig emellertid skyldig till straffbar handling ( 11 kap. I * andra 
stycket andra meningen BrB). 

Enligt lagen om utmätningsed är emellertid gäldenär skyldig att på 

yrkande av borgenär upprätta förteckning över sina tillgångar och beediga 

förteckningen. Ansökan om avläggande av utmätningsed skall göras hos 

konkursdomaren och edgång kan alltså inte äga rum i mål om utmätning. 

Skyldighet för gäldenären att avlägga utmätningsed förutsätter att miss

lyckat utmätningsförsök har ägt rum inom sex månader innan ansökan 

gjordes om utmätningsed. Gäldenär som lämnar oriktig uppgift i för

teckning till utmätningsed gör sig skyldig till straffbar handling ( 11 kap. I § 

andra stycket första meningen och 3 §andra stycket BrB). 

Lagberedningen. Enligt beredningen är det en uppenbar brist i 

nuvarande ordning att gäldenären inte är skyldig att i utmätningsärendet 

lämna upplysningar om sina tillgångar och att han som regel utan påföljd 

kan försvåra utmätningsförfarandet genom att förhålla sig helt passiv eller 
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t.o.m. lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter. Förrättningsmannen 
skall visserligen efterforska utmätningsbar egendom men är i praktiken i 
stor utsträckning hänvisad till upplysningar från parterna. Det har före
kommit att gäldenär har gömt undan värde handlingar eller annan värdefull 
egendom och vägrat uppge var den finns. Om skyldighet åläggs utmät

ningsgäldenär att redan i utmätningsärendet uppge sina tillgångar, bör 
enligt beredningen bättre resultat kunna uppnås i en del fall. Krono
fogdemyndigheten bör därför ha möjlighet att under handläggningen av 
ärendet framtvinga uppgifter av gäldenären. Som närmare behandlas i det 
följande anser beredningen önskvärt att man frångår nuvarande praxis att 
regelmässigt uppsöka gäldenärens bostad för att där utröna huruvida det 
finns utmätningsbar egendom. För att detta önskemål skall kunna till
godoses måste gäldenären äläggas att medverka på ett annat sätt än nu. 

Beredningen anser att upplysningsplikten bör begränsas till gäldenärens 
tillgångar. Något behov att i utmätningsärendc kräva uppgifter om gälde
närens skulder föreligger knappast. Skyldigheten att uppge tillgångarna 
bör omfatta alla tillgångar som h2.r ekonomiskt värde. 

I enlighet med det sagda föreslär beredningen i första stycket av 5 kap. 4 
§ att gäldenären skall vara skyldig att noggrant uppge sina tillgångar. Häri 
skall även ingå behövliga upplysningar om var tillgångarna finns och 
omständigheter som är av betydelse för att precisera dem (t.ex. om 

avbetalningar på fordran eller innehållet i ett kontrakt!. Det närmare för
farandet när kronofogdemyndigheten skall avkräva gäldenären uppgifter 
regleras i 13 §. 

I 5 kap. 13 § första stycket föreslår beredningen att gäldenär skall kunna 
åläggas att inställa sig till förhör, om skälig anledning föreligger. Bestäm
melsen är inte inskränkt till att a.vse uppgifter om gäldenärens tillgångar 
utan gäller även när det av annan anledning finns behov att höra gälde
nären muntligen. 

Enligt andra stycket första meningen i 13 § skall gäldenären även kunna 
åläggas att inge förteckning över sina tillgångar. I föreläggandet fär enligt 
19 kap. 13 § föreskrivas vite. Detta skall i regel sättas ut i pengar men 
fängelse, högst tre månader, får förekomma, om synnerliga skäl föreligger. 

Gäldenärens ekonomiska förhållanden torde enligt beredningen ofta 
vara så enkla att han kan på egen hand upprätta förteckning över sina till

gångar, åtminstone om han får vissa anvisningar av kronofogdemyn
digheten, men ibland kan gäldenä1en behöva hjälp. För sådana fall föreslås 

i andra meningen av 13 § andra stycket att lämplig person vid behov kan 
förordnas att biträda gäldenären vid upprättande av förteckning. 
Kostnaden för biträdet bör - liksom annan förrättningskostnad - på 
kronofogdemyndighetens begäran förskotteras av sökanden, men denne 
bör kunna få utgiften ersatt av gäldenären (18 kap. 3, 6 och 9 §§). 

Beredningen anser att gäldenären under vissa förutsättningar bör vara 
underkastad straffansvar. I tredje stycket av 13 § föreslår beredningen 
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skyldighet för gäldenären att på heder och samvete skriftligen bekräfta de 

uppgifter om sina tillgångar som han har lämnat vid förhör eller i för
teckning. Om det behövs. kan det vid vite föreläggas gäldenären att 
bekräfta sina uppgifter på nu nämnt sätt (19 kap. 13 §). Bekräflelsen skall 
ske skriftligen. Den som i sådan skriftlig utsaga lämnar osann uppgift eller 
förtiger sanningen kan straffas enligt 15 kap. 10 § BrB för osann försäkran, 

om han har handlat uppsåtligen, och för vårdslös försäkran, om han har 
handlat av grov oaktsamhet. 

Enligt förslaget krävs inte någon begäran av sökanden för att gäldenären 
skall kunna åläggas att inställa sig till förhör eller inge förteckning över 
sina tillgångar eller att bekräfta sina uppgifter på heder och samvete. Om 
sökanden har begärt att gäldenären på sådant sätt bekräftar sina uppgifter, 

måste enligt beredningen kronofogdemyndigheten beakta yrkandet och de 
skäl som sökanden har anfört. Bestämmelserna i 13 § är - liksom 4 § -

tillämpliga även på gäldenär som är juridisk person. Det blir i sådant fall 
behörig ställföreträdare för gäldenären som har att lämna upplysningar och 

bekräfta dem på heder och samvete. 
Beredningen understryker att gäldenärens upplysningsplikt endast kan 

aktualiseras i utmätningsärende. Har sådant ärende avskrivits efter miss
lyckat utmätningsförsök, är gäldenären inte skyldig att lämna uppgifter om 

sina tillgångar utan att ny ansökan görs om utmätning. 
Det bör enligt beredningen förbehållas högre befattningshavare vid 

kronofogdemyndigheten att besluta enligt 13 §. Föreskrift härom bör 
meddelas i administrativ ordning. 

Bestämmelserna i paragrafen hindrar givetvis inte. framhåller bered

ningen, att förrättningsmannen söker erhålla upplysningar från gäldenären 

på ett mera formlöst sätt, t.ex. per telefon eller i samband med utmät
ningsförrättning. Upplysningar som gäldenären lämnar i sådan ordning kan 
dock enligt förslaget inte föranleda straffansvar. 

De nu behandlade bestämmelserna om skyldighet för gäldenär att i 
utmätningsärende lämna uppgifter om sina tillgångar innebär enligt bered
ningen en avsevärt enklare ordning än förfarandet enligt lagen om utmät
ningsed. Genomförs förslaget. bör den lagen avskaffas. Beredningen har 
lagt fram förslag härom i betänkandet (SOU 1974:55) Utsökningsrätt Xlll. 

Beredningen framhåller i anslutning till de föreslagna reglerna om gälde
närens upplysningsplikt att utmätningsförrättning f.n. alltid hålls i gälde
närens bostad, om inte egendom på annat ställe har tagits i anspråk. Detta 

gäller även om förrättning nyligen har ägt rum hos gäldenären i annat 
ärende utan att ge resultat. En sådan ordning var enligt beredningen mera 
naturlig förr, när många människor inte hade andra tillgångar än lösöre i 
hemmet. Oavsett vilken egendom som finns att tillgå synes det numera 
inte så välmotiverat att förrättningsmannen rutinmässigt skall besöka 
gäldenären i hemmet. Även om detta i våra dagar oftast innehåller 
betydligt värdefullare egendom än i äldre tider är ändå inte så mycket att 
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vinna, eftersom nuvarande regkr om gäldenärens beneficium är mycket 

liberala mot honom. Åtskillig egendom är f.ö. ofta köpt på avbetalning 

under äganderättsförbehåll från 5äljarens sida. Förriittningar i gäldeniirens 

bostad ger diirför i regel dåligt resultat. I de flesta fall befinns gäldenären 

sakna utmätningsbara tillgångar. Förfarandet innebär också olägenheter. 

Om gäldenären eller annan inte är hemma när förrättningsmannen inställer 

sig. anses denne ha riitt och skyldighet att ta sig in i bostaden med hjälp av 

portvakt eller lassmed eller på annat sätt. 

Beredningen anser att besöken i gäldenärens bostad kan minskas. 

Kronofogdemyndigheten bör i större utsträckning söka fä underlag för sin 

bedömning genom att höra gäldenären på tjänsterummet eller utfrnga 

honom per telefon. Hembesök bör göras endast om anledning därtill 

kvarstår. Det har sagts att gäldenären inte sällan betalar frivilligt när det 

har meddelats honom att hembc~.ök har satts ut att äga rum. Meddelande 

till gäldenären kan emellertid sannolikt utformas på annat sätt med ungefär 

samma verkan. t.ex. genom tillkännagivande att utmiitning i avlöning 

riskeras eller att hembesök kan iiga rum om gäldenären inte betalar. Om 

det av gäldenärens uppgifter framgår att han i bostaden har egendom som 

bör tas i mät. skall givetvis hembesök göras. F.n. förekommer det att 

kronofogdemyndigheten gång efti~r annan ffir göra resultatlösa hembesök 

hos en och samma gäldenär. När resultatlöst hembesök har skett enligt den 

nya ordningen. blir i allt fall kronofogdemyndigheten befriad från att 

upprepa besöket så snart ny utmätningsansökan kommer in. 

Beredningen föreslår inte några lagbestämmelser om när hembesök bör 

göras. Man får i viss utsträckning pröva sig fram och närmare anvisningar 

kan vid behov meddelas i administrativ ordning. Vad som har sagts om 

hemhesök gäller inte besök på fa;tighet eller i affärslokal, där gäldenären 

driver näringsverksamhet. I sådana fall kan kronofogdemyndigheten. om 

inte sökanden eller gäldenären själv anvisar utmätningshar egendom. i 

regel inte underlåta att söka komtatera vilka inventarier m.m. som finns 

att tillgå. 
En särskild fråga rör. anför be•edniilgen vidare. under vilka förutsätt

ningar kronofogdemyndigheten kan utfärda bevis att gäldenären har 

befunnits sakna utmätningsbara tillgångar. Om gäldenären är fysisk person 

eller dödsbo. anses s1\dant bevis f.n. i allmänhet kunna utfärdas endast när 

besök har gjorts i bostaden. Den ordning som beredningen förordar bör 

inte hindra att motsvarande be:vis utfärdas, baserat på gäldenärens 

uppgifter och vad som i övrigt har förekommit i ärendet. Sådant bevis bör 

få samma verkan som bevis om hembesök med negativt resultat. I.ex. vid 

ansökan om att gäldenären efter den misslyckade utmätningen skall 

försättas i konkurs. Varken den ena eller den andra metoden ger enligt 

beredningen fult visshet om att gäldenären saknar utmätningsbara till

gångar. 

Remissvttra11clrna. Förslaget om införande av upplysningsplikt för 
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gäldenären tillstyrks eller lämnas utan erinran av remissinstanserna. 

Kro111~fiJgdeföreni11gen anser att därigenom undanröjs en allvarlig brist i 

nuvarande lagstiftning. Genom upplysningsskyldigheten bör utmätnings

institutet bli effektivare. Enligt statskontoret innebär förslaget en viktig 

reform. På grund av beneficiereglerna har antalet utmätningar av lösöre 

minskat och det är sannolikt att denna utveckling fortsätter. Det torde 

därför bli allt vanligare att förrättningsmannen vid sina förrättningar kan 

konstatera att någon utmätningsbar egendom inte finns. Härtill bidrar 

också enligt statskontoret ökade svårigheter att få avsättning för utmätt 

gods. 

Enligt horrätten .f('ir Örre Norrland är det utan tvekan en uppenbar 

brist i nuvarande ordning att gäldenären inte är skyldig att i utmätnings

ärende famna uppgifter om sina tillgångar. Länsstyrelsen i Stockholms liin 

framhåller att bestämmelsen om skyldighet för gäldenären att uppge sina 

tillgångar får anses fylla ett behov. Bestämmelsen härom innebär enligt 

adl'okatsan(fundets mening en välmotiverad ändring i förhållande till 

gällande rätt. 

Ett par remissinstanser ifrågasätter om inte gäldenärens uppgiftsskyldig

het bör avse även skulder och andra ekonomiska förhållanden. Sl'ea 

hm·rätt framhäller därvid den betydelse som konkurslagskommittens 

förslag om förenklad konkurs m.m. <SOU 1974:6) kan tänkas få i detta 

hänseende. Enligt kommittens förslag avskaffas borgenärernas kostnads

ansvar vid mindre konkurser. Därmed ökar ocksä behovet av ett alterna

tivt - men billigare och mindre ingripande - fö1farande som tjänar syftet att 

klarlägga gäldenärens förmögenhetsförhällanden. Man riskerar annars 

enligt hovrätten att antalet onödiga. och i framtiden dyrare, konkurser 

ökar. Även hm·riitten .för Ö1•re Norrland anser att gäldenären bör vara 

skyldig att uppge sina skulder. Pä så sätt underlättas kronofogdemyn
dighetens möjligheter att utröna gäldenärens skuldsättning och undvika 

konkursförfarande. Utredningen om säkerhetsåtgärder m .m. 

skatteprocessen anser att upplysriingsplikten bör omfatta alla uppgifter 

som har betydelse för utmätningsförrättningen, bl.a. om skulder. 

Även förslaget att gäldenären skall kunna äläggas att inge förteckning 

över sina tillgängar har fått ett positivt mottagande. Utredningen om 

siikerhetsåtgärder m .m. i skatteprocessen anser att gäldenären alltid bör 

vara skyldig att inge förteckning och att särskilda blankettformulär 

lämpligen kan utformas för ändamälet. Hyresgästernas riksförbund är 

emellertid kritiskt mot förslaget och anser att det bör vara tillräckligt att 

gäldenären kan åläggas att inställa sig hos kronofogdemyndigheten för att 

fritt höras angäende sina ekonomiska förhällanden. 

Bestämmelsen att kronofogdemyndigheten skall kunna förordna lämplig 

person att biträda gäldenären vid upprättande av förteckning bör enligt 

advokatsamfundet utnyttjas sä snart tillgångarna inte kan utredas utan 

svärigheter eller eljest är av så komplicerad natur att sakkunnig bedömning 
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fordras. RSF och Jun-rätten för Ö1·re Norrland förordar att kostnaden 
samband med förordnande av bi·[räde får stanna på statsverket. 

Förslaget att gäldenären skall vara skyldig att på heder och samvete 

skriftligen bekräfta de uppgifter •Jm sina tillgångar som han har lämnat vid 

förhör eller i förteckning och därmed underkastas straffansvar möter kritik 
från länsstyrelsen i Gä1·/eborgs fiin. som tror att gäldenärerna ofta kommer 
att nonchalera kallelse till förhör och undertecknande av försäkran. 

Bestämmelsen skulle vidare kunna leda till att gäldenären provoceras till 

att osant uppge sina tillgångar. Kritik anförs också av Hyresgästernas riks

förbund. som påpekar att utmätningsåtgärder ofta drabbar människor i 

små ekonomiska omständigheter. Enligt förbundet kan den föreslagna 
ordningen komma att uppfattas som en onödig hårdhet från samhällets 

sida. 

A'{rnkatswnfundet föreslår at:: befattningshavare som handlägger fråga 
om skriftlig försäkran skall vara skyldig att erinra gäldenären om hans 

sanningsplikt och om det straffansvar som kan följa enligt BrB. En sådan 

skyldighet förordas också av ha1;delskammarförhundet. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län är kritisk mot beredningens uttalande 

att om sökanden begär att gäldenären på heder och samvete bekräftar sina 

uppgifter. kronofogdemyndigheten måste beakta yrkandet och de skäl som 
sökanden har anfört. Länsstyrelsen befarar att detta kan leda till att 
enskild borgenär regelmässigt framställer sådant yrkande. Enligt länssty

relsens mening bör det stå kronofogdemyndigheten fritt att avgöra om 

förhör bör hållas. För att uppnå en begränsning av antalet förhör bör 

enskild borgenär åläggas viss avgiftsskyldighet. 
Kronofogde.föreningen anser att bestämmelsen om skriftlig försäkran 

bör kompletteras med en regel motsvarande 13 §lagen om utmätningsed. 
nämligen att gäldenär normalt inte skall vara skyldig att avlägga ny 

försäkran förrän efter tre år. Även länsstyrelsen i Norrbottens län är inne 
på denna tanke. 

Handelskammarförbundet förordar en bestämmelse att om det på 

sannolika skäl bedöms föreligga gäldenärsbrott. ärendet skall överlämnas 

till åklagarmyndigheten. 

Beredningens uttalande att bestämmelserna i 5 kap. 13 § inte hindrar att 
upplysningar inhämtas på ett mera formlöst sätt tas upp av kro110-

fogdeföre11inge11. som frågar sig i vilken utsträckning sådana uppgifter som 

t.ex. har lämnats per telefon kan ligga till grund för bevis att gäldenär 

saknar utmätningsbara tillgångar. Enligt föreningens mening bör detta 

kunna vara fallet t.ex. om resul;tatlös utmätningsförrättning har ägt rum 
inom de senaste sex månaderna •!ller om uppgifter har lämnats vid förhör 

eller i förteckning inom samma tid. Kronofogdemyndigheten bör i sådana 

fall kunna inskränka sig till att inhämta uppgifter från gäldenären eller 

annan per telefon och med ledning av dessa uppgifter redovisa målet med 

hindersbevis. 
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Frågan i vad mån förhör med gäldenären bör kunna ersätta hembesök 

berörs närmare av några remissinstanser. EnligtRSV bör hembesök även i 

fortsättningen vara den primära verkställighetsåtgärden. Förhör bör dock 

bli ett värdefullt komplement. förutsatt att användningen därav blir 
fakultativ. Kronofogdemyndigheten bör sålunda kunna välja mellan att 

antingen hålla förhör eller göra hembesök eller göra bådadera. Ett för

farande där förrättning och förhör smidigt kompletterar varandra och där 

det ena förfaringssättet inte utesluter det andra torde enligt RS V ge de 

största förutsättningarna för en effektiv verksamhet utan nämnvärd ökning 

av kronofogdemyndighetens arbetsbelastning. En ordning med obliga

toriskt förhör skulle kunna vålla olägenheter beträffande gäldenärer som 

har lång väg till kronofogdemyndighetens centralort eller stationeringsort. 

Det är givetvis till stor fördel om kronofogdemyndigheten kan få kontakt 

med gäldenären. Genom förslaget om gäldenärens skyldighet att inställa 

sig till förhör blir frågan beroende av den ambitionsnivå som från tid till 

annan kan råda i detta avseende och som bestäms av en ändamålsenlig 

planering av verksamheten hos kronofogdemyndigheten. 

Kronoj(lgdeföreningen är ense med beredningen om att man bör sträva 

efter att minska antalet förrättningar i gäldenärens bostad, eftersom dessa 

som regel ger dåligt resultat till följd av de liberala beneficiereglerna. Det 

finns dock anledning befara att gäldenären i många fall inte efterkommer 

kallelse till förhör, även om vite har satts ut i kallelsen eller tidigare 

förelagt vite har dömts ut. I sådana fall bör kronofogdemyndigheten göra 

hembesök i stället för att påkalla hämtning. Det torde därför inte kunna 

undvikas att hembesök måste ske i relativt stor omfattning även i fram

tiden. En alltför stark reducering av hembesöken kan enligt föreningen 

också medföra att betalningsmoralen försämras och att gäldenären i ökad 

utsträckning lämnar osanna uppgifter vid förhör. Liknande synpunkter 
anförs av ad\'Okatsamfundet. som visserligen delar uppfattningen att de 

nuvarande hembesöken kan begränsas men som anser att frågan om 

hembesök endast i ringa mån bör göras beroende av de upplysningar som 
gäldenären lämnar. 

RRV anser att förhör med gäldenären och åläggande för honom att inge 

förteckning över sina tillgångar kan vara rationella alternativ till rutin

mässiga hembesök. särskilt om de kombineras med att information om 

gäldenären inhämtas från deklaration och tillgängliga register. Enligt RR V 

är det emellertid angeläget att de nya instituten tillämpas med urskillning 

så att de inte leder till slentrianmässig avskrivning i de allmänna målen. 

Under alla förhållanden är det viktigt att indrivningen så långt det är 

möjligt sker genom personlig kontakt med gäldenären. Länsstyrelsen i 
Äll'sbor,;s län anser sig inte övertygad om att de föreslagna reglerna om 

upplysningsskyldighet för gäldenären leder till att hembesöken kan 

minskas. 

Beredningens uttalande att lagen om utmätningsed bör avskaffas, om de 
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föreslagna bestämmelserna om upplysningsskyldighet för gäldenären i 

utmätningsmäl genomförs. godtas nästan genomgående av remissinstan

serna. Nägra remissinstanser berör därvid sambandet med konkurs. 

KonkurslaRsknmmitten erinrar om att det huvudsakliga syftet med lagen 

om utmätningsed är att åstadkomma ett enkelt och billigt förfarande som 

alternativ till de s.k. fattigkonkurserna när det gäller att fä konstaterat 

huruvida gäldenären har utmätningsbara tillgångar. Institutet fattig

konkurs har emellertid av olika skäl ändå kommit att utnyttjas i mycket 

stor utsträckning. Enligt preliminära uppgifter avslutades år 1973 omkring 

3.000 konkurser som fattigkonkurs. vilket utgör två tredjedelar av samtliga 

avslutade konkurser, medan antalet slutligt handlagda ärenden angående 

utmätningsed uppgick till ungefär 3 .300. Det skulle innebära en inte 

önskvärd utveckling. om avskaffande av förfarandet med utmätningsed 

fick till följd att konkursinstitutet kom att anlitas i ökad omfattning. Det 

kan emellertid enligt kommitten förutsättas att förfarandet enligt de före

slagna bestämmelserna i 5 kap. I :I * UB kommer att tillämpas åtminstone i 

samma utsträckning som det nuvarande förfarandet med utmätningsed. 

Sålunda torde det föreslagna förfarandet ofta kunna komma till använd

ning vid indrivning och avskrivning av skatter och andra statliga ford

ringar. Man bör också kunna räkna med att enskilda borgenärer inte sällan 

skall nöja sig med detta förfarande i stället för att föranstalta om konkurs. 

Liknande synpunkter anförs av handelskammarfifrhundet. 

Domareförbundet framhåller <Ltt förfarandet med utmätningsed si'l till 

vida torde vara föga meningsfullt som det sällan medför att gäldenären 

uppger tillgångar utöver vad som redan har framkommit. Förbundet anser 

därför att goda skäl talar för att edgängsförfarandet avskaffas och i stället 

utmätningsförfarandet byggs ut på sätt som beredningen har föreslagit. Det 

bör vara så utformat att dolda tiEgångar i görligaste mån uppenbaras. Ett 

ineffektivt utsökningsförfarande kan bl.a. ge upphov till ökat antal kon

kurser. Vid övervägande av utsökningsförfarandets gestaltning bör därför 

enligt förbundet återverkningarna i konkurshänseende beaktas. 

Endast länsstyrelsen i GävleborRS län, som har avstyrkt förslaget att 

utmätningsgäldenär skall vara skyldig att under straffansvar lämna 

uppgifter i utmätningsmålet. an:>er att den nuvarande ordningen med 

utmätningsed vid domstol bör behållas. Länsstyrelsen framhåller att 

domstolen för gäldenären framstår som en opartisk myndighet som inte 

tidigare har tagit befattning med saken. 

Föredraganden. Det har synts lämpligt att föra samman bestämmelser 

om upplysningsplikt för gäldenären med regler om hur denna skyldighet 

skall utkrävas. Bestämmelser om förhör och om tvängsmedel som står till 

buds har emellertid tagits upp i 2 kap. Tredje mans skyldighet att lämna 

upplysningar regleras i nästföljande paragraf. 

Jag delar uppfattningen att det ~'ren brist i nuvarande ordning att utmät

ningsgäldenär inte är skyldig att i målet hos kronofogdemyndigheten lämna 
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uppgifter om sina tillgångar och att gäldenären sålunda kan förtiga till

gångar och t.o.m. i allmänhet utan påföljd lämna oriktiga uppgifter. 
Utmätningsbar egendom utgörs numera inte i samma utsträckning som 

tidigare av lösöre i gäldenärens bostad utan består ofta av tillgångar av 

annat slag. bl.a. fordringar och rättigheter. vilka kronofogdemyndigheten 

inte har samma möjlighet att utan medverkan av gäldenären eller annan 

skaffa sig kännedom om. Kronofogdemyndigheten är därför i stor 
utsträckning hänvisad till upplysningar som kan erhållas om gäldenärens 

tillgångar. i första hand av gäldenären själv. Det kan erinras om att i flera 

andra länder är utmätningsgäldenär skyldig att lämna behövliga upplys

ningar i utmätningsmålet. I likhet med remissinstanserna godtar jag 

sålunda beredningens förslag om införande av skyldighet för gäldenären 
att medverka i det exekutiva förfarandet genom att lämna upplysningar om 

sina tillgångar. Denna skyldighet utgör en viktig nyhet från såväl prin

cipiell som praktisk synpunkt. Upplysningsplikten bör kunna bid.ra till att 

göra utmätningsförfarandet mera effektivt. Den inverkar också på 
handläggningen av målen. Till denna fråga återkommer jag i det följande. 

Beredningens förslag om upplysningsplikt för gäldenären avser dennes 

tillgångar. Bestämmelsen syftar till att kronofogdemyndigheten skall kunna 
få sådana upplysningar att den utmätningsbara egendom som finns kan tas 
i anspråk. Det är sålunda tydligt att uppgiftsskyldigheten omfattar även 

egendom, som gäldenären har avhänt sig men beträffande vilken besitt

ningstagande, underrättelse till tredje man eller annan liknande åtgärd 
som krävs för att överlåtelsen skall gälla mot överlåtarens borgenärer inte 
har ägt rum. Skyldigheten är naturligtvis inte inskränkt till en uppräkning 

av tillgångarna utan avser även andra upplysningar som kronofogdemyn

digheten behöver för att kunna ta ställning till om egendomen kan och bör 
utmätas och för att säkerställa utmätningen. bl.a. uppgifter om till
gångarnas närmare beskaffenhet och var de finns. 

Ett par remissinstanser har ansett att gäldenärens upplysningsplikt bör 
avse även skulder och andra ekonomiska förhållanden. Även om sådana 
uppgifter ibland kan tänkas ha betydelse för sökanden eller annan, är det 
enligt min mening inte lämpligt att betunga utmätningsförfarandet med 
utredning därom. Det bör emellertid påpekas att skyldigheten att lämna 
uppgifter om tillgångarna även omfattar upplysningar i vad mån egendom 

häftar för fordran, t.ex. på grund av panträtt. Att upplysningsskyldigheten 

begränsas till att avse tillgångarna torde knappast kunna påverka antalet 

konkurser i någon större omfattning. 

I enlighet med det sagda anges i första stycket av förevarande paragraf 

att gäldenären är skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som 
kronofogdemyndigheten behöver. Att som beredningen har föreslagit 

uttryckligen ange att uppgifterna skall lämnas noggrant synes inte behöv

ligt. Det är tydligt att gäldenärens upplysningar skall vara så preciserade 
att de kan ligga till grund för kronofogdemyndighetens bedömning. 
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l fråga om de medel som bör stå till buds för att avkräva gäldenären 

upplysningar vill jag till en början erinra om att enligt 2 kap. 10 ~. som är 

generellt tillämplig i alla slags ut~.ökningsmål. fär kronofogdemyndigheten 

vid behov hålla förhör med svara!1den. Kallelse till förhör kan förenas med 

vitesföreläggande och under vissa förutsättningar kan svaranden hämtas 
till förhör (2 kap. 10 § tredje stycket och 12 § andra stycket). Vidare kan 

gäldenären med stöd av 2 kap. 15 ~ föreläggas vite i samband med att han 

avkrävs uppgifter. Om gäldenären tredskas och synnerliga skäl föreligger. 

kan enligt 2 kap. !6 ~ häktning komma i fråga. 

Beredningens förslag att kronofogdemyndigheten. vid sidan av befogen
heten att hälla förhör med gäldenären, även skall kunna ålägga denne att 

inge förteckning över sina tillgångar har godtagits av praktiskt taget alla 

remissinstanser. Även jag anser 2Jt sådan skyldighet bör slås fast i U B (jfr 

vad som sägs om avskaffande av systemet med utmätningsed i det föl

jande). Förteckningen synes böra begränsas till tillgångarna., Någon 

skyldighet för gäldenären att alltid inge förteckning över sina tillgångar bör 

dock inte föreskrivas. Huruvida sådan förteckning bör avkrävas gälde
nären får avgöras frän fall till fall. Åläggande för gäldenären att inge för

teckning kan förenas med vitesföreläggande och vid tredska föranleda 

häktning. Även förslaget att lämplig person vid behov skall kunna 

förordnas att biträda gäldenären med upprättande av förteckning anser jag 

lämpligt. Kostnaden för sådant biträde bör stanna på stats verket. 

Bestämmelser om gäldenärens skyldighet att inge förteckning och om 

biträde för upprättande av förteckning har i departementsförslaget tagits 

upp som ett andra stycke i 14 §. 

I det föregående har jag nämnt vilka tvångsmedel som skall stå till buds 

för att framtvinga uppgifter av gäldenären. För att skyldigheten att lämna 
upplysningar skall bli effektiv bör även lämnandet av oriktiga uppgifter 

vara sanktionerat. I detta syfte har beredningen föreslagit att gäldenären 

skall vara skyldig att på heder och samvete skriftligen bekräfta sina 

uppgifter om tillgångarna, med på.följd att den som lämnar osanna 
uppgifter eller förtiger sanningen kan straffas enligt 15 kap. 10 § BrB för 

osann försäkran resp. vårdslös försäkran. Detta förslag, som har tillstyrkts 

eller lämnats utan erinran av nästan alla remissinstanser, bör godtas. En 
bestämmelse i saken har tagits upp i tredje stycket av 14 §. Det kan 

påpekas att bestämmelserna om vitesföreläggande och häktning i 2 kap. 15 

och 16 §§ är tillämpliga även bei:räffan<le gäldenärens skyldighet att på 

heder och samvete bekräfta sina uppgifter. 

Jag delar uppfattningen att kronofogdemyndigheten inte bör vara 

bunden av en sökandes begäran att gäldenären skall bekräfta sina uppgifter 

på heder och samvete. Å andra sidan måste hänsyn tas till sökandens 

begäran och <le skäl som denne anför, bl.a. för att förebygga onödiga kon

kurser. Frågan i va<l mån bekräftelse på heder och samvete bör avkrävas 

gäldenären har nära samband med frågan i vilken utsträckning förhör bör 
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hällas och med fragan huruvida lagen om utmätningsed bör avskaffas. 

Dessa frflgor hehandlas närmare i det följande. Jag anser inte, som ett par 

remissinstanser har förordat med hänvisning till 13 * lagen om utmät

ningscd. att gäldenär som har bekräftat sina uppgifter på heder och 

samvete hör vara i princip befriad från att avlägga ny bekräftelse inom de 

närmaste tre åren. Om anledning förekommer att gäldenären i nytt mål 

ånyo bekräftar sina uppgifter under straffansvar, bör kronofogdemyn
digheten vara oförhindrad att begära sådan bekräftelse. Ofta torde emel

lertid anledning saknas att begära ny bekräftelse, om inte någon längre tid 

har förflutit sedan det tidigare målet handlades eller anledning före

kommer att gäldenären har förvärvat nya tillgångar. 

Har mftl om utmätning avskrivits efter misslyckat utmätningsförsök. är 
glildenliren inte skyldig att lämna upplysningar angående sina tillgångar 

utan att ny ansökan görs om utmätning. Detta avser enskilda mål. I fråga 

om indrivning av skatter. böter m.m. är målet i allmänhet anhängigt hos 

kronofogdemyndigheten även efter det att försök till utmätning har miss

lyckats. 

Bekräftelse under straffansvar bör äga rum inför kronofogde. Jag delar 

den av ett par remissinstanser anförda uppfattningen att kronofogden bör 

erinra gäluenären om hans sanningsplikt och om påföljden för oriktiga eller 

ofullsfändiga uppgifter. Föreskrift härom kan meddelas av regeringen. 

Som beredningen har anfört bör bestämmelserna om avkrävande av 
uppgifter från gäldenären vid förhör eller i förteckning inte hindra att 

förräctningsmanncn söker erhålla upplysningar från gäldenären på ett mera 

formlöst sätt, t.ex. i samband med utmätningsförrättning eller per telefon. 

Vid telefonsamtal med gäldenären bör förrättningsmannen t.ex. kunna 

skaffa sig närmare upplysningar angående viss egendom som är aktuell för 

utmätning eller inhämta kompletterande upplysningar till förhör som 
tidigare har hållits i målet. Innan ett mål avslutas utan att utmätning har 

kommit till stånd bör däremot i allmänhet en något mera ingående 
utredning ske. även om annat mål mot gäldenären under senare tid har 

avslutats med himlersbevis. I sådana fall kan det emellertid ofta vara till

räckligt att höra gäldenären muntligen på kronofogdemyndighetens kontor 
utan krav på bekräftelse under straffansvar. 

Det kan givetvis inträffa att kronofogdemyndigheten får anledning till 

misstanke om att gäldenären har gjort sig skyldig till brott mot sina borge

närer. t.ex. genom att avhända sig egendom eller genom att i utsöknings

målet under straffansvar lämna osanna uppgifter om sina tillgångar. 

Kronofogdemyndigheten bör då vara oförhindrad att göra anmälan till 

polis- eller åklagarmyndighet för utredning i saken. Att kronofogdemyn

digheten måste ha sådan befogenhet i allmänna mål synes uppenbart. 

eftersom myndigheten i sådana mål företräder det allmänna som borgenär. 

Det synes emellertid lämpligt att kronofogdemyndigheten kan handla på 

samma sätt i enskilda mål, bl.a. med hänsyn till att det ofta inte kan 

förväntas att enskild borgenär skall agera själv. 
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U L innehåller inte några din!kta bestämmelser om hur utmätnings

mannen skall gå till väga för att kunna konstatera huruvida gäldenären har 

utmätningsbar egendom och under vilka förutsättningar ett mål får 

avslutas utan att utmätning har skett. I praktiken anses det emellertid 

sedan gammalt att ett mål, som inte är begränsat till att avse utmätning av 
viss egendom utan gäller gäldenärens egendom i allmänhet, inte kan 

avslutas med bevis om att gäldenären har befunnits sakna utmätningsbara 

tillgångar utan att förrätwiing har hållits i gäldenärens bostad (här bortses 

tills vidare från gäldenär som är näringsidkare). Detta innebär att förrätt
ning alltid hålls i gäldenärens bostad, om inte egendom på annat håll har 

kunnat tas i anspråk. Beredningen har förordat att förrättningarna i gälde

närens bostad skall minskas oc:h att kronofogdemyndigheten i större 

utsträckning skall söka få underlag för sin bedömning genom att höra 

gäldenären. Några remissinstanser har emellertid ansett att hembesök bör 

göras i större utsträckning än vad beredningen har utgått från. För egen del 
fär jag anföra följande. 

De rutinmässiga förrättningarna i gäldenärens bostad har sin grund i 

ä!dre förhållanden. då utmätningsbara tillgångar, frånsett eventuell fast 

egendom. nästan alltid utgjordes ;:tv lösöre i gäldenärens bostad. Numera 

torde det i de flesta fall inte finnas något att utmäta i bostaden. Detta beror 
bl.a. ptl att beneficiereglema är liberalare mot gäldenären och att mera 
värdefullt lösöre som innehas av gäldenären ofta är köpt på avbetalning 

med förbehåll om återtaganderätt för säljaren. Förrättning i gäldenärens 

bostad ger alltså i de flesta fall inte något resultat. Utmätningsbar 

egendom lär enligt vad jag under hand har inhämtat från RSV påträffas 
endast vid ungefär 10 av förrättningarna. Tillgångar som kan utmätas 
består numera oftast av annan egendom än lösöre, bl.a. lön samt ford
ringar och rättigheter av skilda slag. För att fä vetskap om sådana till

gångar får förrättningsmannen ~.ällan någon ledning av förrättning i 
bostaden. såvida han inte i samband med förrättningen får tillfälle att 
inhiimta upplysningar från gäldenären eller annan. 

Mot bakgrund av det som har sagts nu framstår förfarandet med rutin
mässig förrättning i gäldenärens bostad som ålderdomligt och föga 

meningsfullt. Förfarandet innebär också andra olägenheter. Förrättnings

miinnen måste använda en inte obetydlig del av sin arbetstid åt att söka 
skaffa sig tillträde till utmätningsgäldenärernas bostäder. Ofta måste 

förriittningsmannen infinna sig två eller flera gånger innan han kan få 

tillträde till en bostad. På andra håll. särskilt i storstadsomrädena, tar sig i 

allmänhet förrättningsmannen med hjälp av låssmed eller på annat sätt 

med våld in i bostaden. om gäldenären inte är hemma. Sist nämnda 
ordning måste anses alltför brysk. och i 2 kap. 17 § har jag föreslagit att 

förrättningsmannen inte får bered;1 sig tillträde till bostad i innehavarens 

frånvaro annat än om underrättelse'. om tiden för förrättningen har lämnats 

innehavaren och denne kan antas hälla sig undan eller om eljest särskilda 
skäl föreligger. 
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Hur kronofogdemyndigheten bör förfara i mål om utmätning har också 

samband med frågan hur långt kronofogdemyndigheten har att gå i sin 

skyldighet att efterforska utmiitningsbar egendom. I det föregående har jag 

ansett att kronofogdemyndighetens eftersökningsplikt skall avse alla slags 

tillgångar och att inga särskilda begränsningar bör gälla i denna skyldighet. 

För att syftet med utmätningsförfarandet i möjligaste män skall kunna 

tillgodoses är det enligt min mening uppenbart att man måste övergå till en 

ordning, som innebär att kronofogdemyndigheten mera effektivt än f.n. 

söker skaffa sig upplysningar om gäldenärens tillgångar, särskilt från olika 

register och frän gäldenären själv. Förrättning i gäldenärens bostad bör. 

liksom förrättning på annat ställe, hållas i princip endast när anledning 

föreligger att där finns egendom som kan utmätas. Det har ansetts att ut

sättandf av förriittning i gäldenärens bostad ibland bidrar till att framtvinga 

betalning. Det är emellertid knappast godtagbart att det obehag som för

rättning i bostaden innebär för gäldenären används som påtrycknings

medel i fall då själva förrättningen inte kan väntas ge något resultat. De 

medel som enligt förslaget står till buds för kronofogdemyndigheten för att 

efterforska utmätningsbara tillgångar torde också, och troligen mera effek

tivt. bidra till att borgenären får betalt. En övergång till att i större 

utsträckning söka ta kontakt med gäldenären kan sägas ligga i linje med 

den ordning som man redan f.n. tillämpar i allmänna mål. En sådan 

ordning kan mot bakgrund av att de rutinmässiga hembesöken föreslås 

slopade inte v~intas kräva någon avsevärt ökad arbetsinsats frän krono

fogdemyndigheternas sida. 81.a. med hänsyn härtill kan jag inte dela den 

uppfattning som har kommit till ut-tryck i ett remissyttrande. att sökande i 

enskilda mål bör åläggas avgift för förhör. 

Vad som har sagts i det föregående om förfarandet i mål om utmätning 

avser närmast utmätning hos gäldenär som är fysisk person. Beträffande 

bolag eller annan juridisk person som driver näringsverksamhet kan 
förrättningsmannen som regel inte underlåta att hålla förrättning i gälde

närens affärslokal c.d. för att där konstatera i vad mån det finns utmät

ningsbar egendom. I samband därmed kan också inhämtas upplysningar 

frän behörig företrädare för gäldenären. Ibland kan det emellertid finnas 

anledning att kalla företrädare för gäldenären till förhör på krono

fogdemyndighetens kontor. 

Det sagda gäller i första hand enskilda mål men är i princip tillämpligt 

även i allmänna mål. I sådana mål giiller emellertid. till skillnad från 

enskilda mål. inte någon tidsfrist inom vilken utmätningsförrättning skall 

hällas. Kronofogdemyndigheten bör också i sin egenskap av företrädare 

för det allmänna som borgenär liksom f.n. ha viss befogenhet att komma 

överens med gäldenären om anstånd med betalning och om avbetalning. 

I departementsförslaget har inte tagits upp några uttryckliga bestäm

melser om i vilken utsträckning upplysningar bör inhämtas från gäldenären 

genom förhör m.m. resp. förrättning 'hällas i gäldenärens bostad. Vissa 
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föreskrifter i saken torde kunna meddelas i verkställighetsföreskrift.er till 

UB. I övrigt bör RSV i sin egenskap av centralmyndighet meddela 

behövliga anvisningar i frågan. 

Beredningen har ansett att lagen om utmätningsed bör upphävas. om de 

föreslagna hestämmelserna om upplysningsplikt för gäldenären genom

förs. Denna mening har godtagits av praktiskt taget alla remissinstanser. I 

några remissyttranden har framhällits sambandet med konkurs och under

strukits att avskaffandet av förfarandet med utmätningsed inte får leda till 

att antalet konkurser ökar. För egen del vill jag anföra följande. 

Som har nämnts förut är gäldenär enligt lagen om utmätningsed skyldig 

att på begäran av borgenär upprätta skriftlig förteckning över sina till

gångar och beediga förteckningens riktighet. Skyldigheten att avlägga 

utmätningsed förutsätter att utmlitningsförrättning för uttagande av borge

närens fordran har hållits inom sex månader innan ansökan om utmät

ningscd gjordes och att förrättningen inte ledde till full betalning av ford

ringen. Gäldenär kan också själv göra ansökan om att få avlligga utmät

ningsed. Förfarandet med utmätningsed äger rum hos konkursdomaren. 

Denne kan under vissa förutsättningar till rätten hänskjuta frågan om 

edgång skall äga rum. Gäldenär. som underlåter att inställa sig hos 

konkursdomaren för att fullgöra edgång eller som tredskas att avlägga ed, 

kan hämtas eller häktas. Beslut härom meddelas av konkursdomaren. 

Syftet med lagen om utmätningsed har främst varit att som alternativ till 

de s.k. fattigkonkurserna erbjuda ett enkelt och billigt förfarande, genom 

vilket det på tillförlitligt sätt kan konstateras huruvida gäldenären har 

utmätningsbara tillgångar. Antal·~t slutligt handlagda ärenden angående 
utmätningsed i hela landet uppgick åren 1970-1976 till 4.074. 4.379. 4.134. 

3.307. 3.309. 2.851 resp. 2.652. Enligt en undersökning som konkurs

lagskommitten har gjort beträffande de ärenden som under år 1970 och 

1971 handlades vid femton tingsrätter (sammanlagt 1.957 resp. 2.122 

ärenden) gjordes ansökan om utmätningsed av staten i 49.9 resp. 54,2 % 

och av enskild borgenär i 50.1 resp. 45,8 % av ärendena (se vidare SOU 

1974: 6, bilaga I). Endast i ett fall hade ansökan gjorts av gäldenären själv. 

Under åren 1970-1976 avslutades i hela landet 3.123. 3.686, 4.366. 

4.462. 4.566. 4.305 resp. 4.142 konkurser. varav 1.868, 2.237. 2.818. 2.975. 

3.197, 3.126 resp. 3.129 handlades enligt 185 §KL, dvs. som s.k. ur

sprunglig fattigkonkurs. Enligt en av konkurslagskommitten gjord under

sökning beträffande konkurser v:.d nyss nämnda femton tingsrätter som 

hade avslutats åren 1970 och 1971 hade i fråga om ursprungliga fattig

konkurser (1.089 resp. 1.301) konkursansökan gjorts av gäldenären själv i 

22,6 resp. 23,2 %, av staten i 72,4 resp. 73, I% och av enskild borgenär i 5.1 
resp. 3,5 % av konkurserna. 

När det gäller att ta ställning till förslaget om avskaffande av systemet 

med utmätningsed finns det anledning att först uppehålla sig något vid 
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utmätningsedens samband med utmätning resp. konkurs. Som har niimnts 

nyss har institutet utmätningsed tillkommit främst som ett enklare och 

billigare alternativ till konkurs. Detta beror i sin tur på att nuvarande 

regler om utmätning inte ger möjlighet att få fram tillfredsställande 

uppgifter om giildenärens tillgångar. En borgeniir som endast vill förvissa 

sig om huruvida glildenären har utmätningsbara tillgångar har därför ofta 

ingen annan utväg än att begära utmä1ningsed. Skulle han ansöka om 

giildenärens försättande i konkurs. kommer denna vanligen att handläggas 

som fattigkonkurs. Detta kan ställa sig relativt dyrt för borgenären med 

hiinsyn till det kostnadsansvar som åvilar honom enligt 188 §första stycket 

KL. Ordningen med fattigkonkurs är dessutom - som ofta har omvittnats -

behäftad med ätskilliga brister. 

Frågan om en revision av KL:s regler om fattigkonkurs ligger f.n. i stöp

s leven (jfr prop. 1975/76:210. LU 1976/77: I J. rskr 1976/77:63 samt 

konkurslagskommittens betänkande SOU 1977:29 Konkursförvaltning). 

Avsikten är att systemet med fattigkonkurs skall ersättas av en ny ordning 

för handläggning av mindre konkurser. Denna nya ordning skall tillämpas 

inte bara i fall som motsvarar nuvarande fattigkonkurs utan också i en del 

andra fall där en enklare ordning är nimplig. Ett nytt och mera effektivt 

system för handläggning av mindre konkurser blir sannolikt i flera hän

seenden mera fördelaktigt för borgenärerna än nuvarande fattigkonkurs 

(resp. i vissa fall ordinär konkurs). Det förhä.llandet att det f.n. är oklart 

hur ett blivande konkursförfarande kommer att utformas närmare hindrar 

enligt min mening inte att sthndpunkt nu tas till frågan om inte de nya 

regler om giildenärs upplysningsplikt vid utmätning som har föreslagits i 

det föregående gör det överflödigt med en särskild ordning i fråga om 

utmätningsed. Härvidlag vill jag särskilt framhålla följande. 

Konkurs är vanligen ett förhållandevis omständligt och kostsamt för

farande. som inte sällan drar ut på tiden. Konkurs medför vidare en del 

särskilda verkningar som inte alltid är önskvärda, om syftet med 

konkursen endast är att fä konstaterat huruvida gäldenären har utmät

ningsbara tillgångar. Det är därför tydligt att ett upphävande av lagen om 

utmätningsed inte kan godtas. om det skulle medföra en märkbar ökning 

av antalet konkurser. vilka endast syftar till att på ett tillförlitligt sätt fä 

klarlagt om gäldenären har utmätningsbara tillgångar. Någon sådan ökning 

behöver dock inte befaras. Jag vill framhålla att gäldenärens upplysnings

plikt i mål om utmätning enligt departementsförslaget är förenad med 

sanktioner, som går längre än tvångsmedlen enligt lagen om utmätningsed. 

Det förhållandet att förfarandet skall äga rum hos kronofogdemyndighet i 

stället för vid domstol kan inte antas medföra att lämnade uppgifter blir 

mindre tillförlitliga. Enligt min mening bör kronofogdemyndigheten. som 

är van vid att efterforska utmätningsbar egendom, ha väl så goda förutsätt

ningar som konkursdomaren att inhämta tillförlitliga upplysningar om till

gångarna. 
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Beaktas bör vidare att ungefär hälften av de nuvarande ärendena om 

utmätningsed anhängiggörs av utmätningsman som företrädare för staten 

beträffande fordran på skatt m. n;. Det finns knappast anledning för krono

fogdemyndigheten att inte nöja sig med sin egen utredning utan söka 

gäldenären i konkurs. Utmätningsmannen har också varit sökande till 

flertalet av de hittillsvarande ursprungliga fattigkonkurserna. Avcn i en 

del sådana fall bör kronofogdemyndigheten i framtiden med hänsyn till den 

utredning som har skett i utmbtningsmålet sakna anledning att begära 

gäldenären i konkurs. Föreskrift1!r kan vid behov meddelas om att krono

fogdemyndigheten eller annan företrädare för det allmänna inte bör utan 

särskilda skäl söka gäldenär i konkurs endast för att fä till stånd utredning 

om gäldenärens utmätningsbara tillgångar. Även enskilda borgenärer kan 
väntas i allmänhet finna kronofogdemyndighetens utredning tillräcklig. 

Med hänsyn till vad som har anförts nu ansluter jag mig till bered

ningens och remissinstansernas mening att utmätningsgäldenärs skyldig

het att lämna upplysningar i målet om utmätning kan ersätta förfarandet 

med utmätningsed vid domstol. Lagen om utmätningsed bör därför 
upphävas. förslag härom komm<~r att läggas fram i samband med annan 

följdlagstiftning till U B. 

15 § l denna paragraf, som motsvarar 5 kap. 4 § andra stycket bered

ningens förslag. behandlas tredje mans skyldighet att lämna upplysningar. 

Giillunde rätt. När fråga är om utmätning av fordran eller rättighet, är 
enligt 73 § I mom. tredje meningen UL den. frän vilken fordringen eller 

rättigheten skall utgå, skyldig att efter anmaning lämna utmätnings
mannen behövliga upplysningar om fordringens eller rättighetens innehåll. 

Om den upplysningspliktige inte efterkommer anmaningen. kan över
exekutor efter anmälan av utmätningsmannen förelägga honom vite och 

döma ut vitet. I övrigt är någon skyldighet inte föreskriven för tredje man 

att lämna upplysningar för att underlätta utmätning. 

Lugberedningen. Beredningen anser att tredje mans upplysningsplikt 

hör vidgas något. Det torde dock inte vara behövligt att envar som kan 

veta något av betydelse för frågan om utmätning hos gäldenären åläggs 

skyldighet att lämna uppgifter i saken. Beredningen vill inte gå längre än att 

tredje man skall vara skyldig lämna upplysningar om eget mellanhavande 

med gäldenären, främst om fordran som gäldenären har eller kan förmodas 

ha mot tredje mannen. Bestämmelse härom har tagits upp som ett andra 
stycke i 5 kap. 4 §. 

Med "mellanhavande" avses enligt beredningen alla slags rättsför

hällanden mellan gäldenären och tredje man som avser en utmätningsbar 

tillgi\ng hos gäldenären. Givetvis g_syftas till en början fall då någon är för

pliktad mot gäldenären på grund av ett fordrings- eller rättighetsför
hällande. Skyldighet att lämna uppgifter åvilar emellertid enligt förslaget 

även bl.a. den som har gäldenären tillhörig egendom som pant eller har 
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mottagit gäldenären tillhörig egendom i deposition eller lånat eller hyrt 

den eller den som har slutit förlagsavtal med gäldenären. Om giildenären 

har nedsatt värdehandlingar i öppet förvar hos bank eller hyr bankfack, 

bör banken vara skyldig upplysa om depån resp. bankfacket. Skyldigheten 

för tredje man att lämna upplysningar bör enligt beredningen omfatta allt 

som ligger inom ramen för riittsförhällandet. Upplysningsplikten aktuali

seras genom att kronofogdemyndigheten anmanar tredje mannen att lämna 

upplysningar i saken. 

Beredningen päpekar att ett fall da gäldenärs medkontrahent måste 

Himna uppl;sningar gäller ifrågasatt utmätning av tillgodohavande på 

checkkonto. Därvid uppkommer bl.a. spörsmäl i vad män utmätning av 

sådant tillgodohavande går före bankens rätt att på kontot debitera inlösta 

checkar. 

Vid bedömandet av nämnda fråga bör man enligt beredningen noga hålla 

isär det rältsförhällandc som genom öppnandet av checkkontot uppstår 

mellan kontohavaren och banken. ä ena. samt den checkrältsliga betal

ningstekniken. a andra sidan. 

Om tillgodohavande på checkkonto skall utmätas gäller. anför bered

ningen vidare-. liksom i andra fall att utmätningssökanden i princip inte kan 

få hättre rätt än gäldenären har. Om banken t.ex. har kvittningsrätt mot 

kontohavaren. kan hanken göra denna gällande även mot utmätnings

sökanden. Utmiitningssökanden hör inte heller få bättre rätt än innehavare 

av utställd check. Meddelande om utmätningen bör i denna konkurrens 

räknas lika som att check presenteras för inlösen. Meddelandet bör gå 

direkt till trassatkontoret. Om bank. innan meddelandet om utmätningen 

har kommit. har löst in check eller om kontohavaren före meddelandet på 

annat sätt har ådragit banken någon förpliktelse för vilken kontohavaren 

kan debiteras i deras mellanhavande. har banken rätt att åberopa det mot 

utmätningssökanden. 
Beredningen framhåller att om dessa utgångspunkter är riktiga, bör 

banken. såvitt angår inlösen av konkurrerande checkar. ha rätt att 

tillgodoräkna sig allt vad banken har fullgjort innan meddelande om utmät

ningen har nått banken. Om check som har presenterats av kontohavaren 

eller annan har blivit inlöst vare sig av trassatkontoret eller av annat 

bankens kontor. har banken obestridligen därigenom fullgjort en betal

ningsanmodan som faller inom checkkontoavtalets ram. Banken är en och 

samma medkontrahent vare sig förpliktelsen fullgörs av det ena eller av det 

andra kontoret. Att checkbetalningstekniken gör skillnad mellan inlösen 

på trassatkontor och inlösen på annat kontor (15 §sista stycket check

lagen 1932: 131) ger banken en förmån i återgångshänseende mot endossent 

men bör enligt beredningen inte tillmätas någon betydelse i det inbördes 

rättsförhållandet mellan kontohavaren och banken pä grund av check

kontoavtalet. 

Om check har honorerats av annan bank än trassatbanken men vid tid-
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punkten för underrättelsen om u1 mätningen inte har kommit in till trassat

banken, torde enligt beredningen checkbeloppet inte utan vidare få belasta 

checkkontot till skada för utmätningssökanden. I den mån trassatbanken 

generellt eller in casu har åtagit :>ig ansvar för checkar som honoreras av 

anm1n bank måste dock trassatbanken anses berättigad att inte bara mot 

kontohavaren utan även mot dennes borgenärer åberopa det betalnings

ansvar som har aktualiserats för banken genom att check har honorerats 

av annan bank. Beloppe( skall i enlighet härmed belasta kontot från den 

tidpunkt då betalningsansvaret blev aktualiserat genom att checken 

h<>norerades av den andra banken. 

Av det sagda framgår. framhåller beredningen. att om tillgodohavande 

på checkkonto utmäts. trassatbanken kan behöva några dagar på sig innan 

den kan upplysa om hur stort belopp som fanns att tillgå i det ögonblick 

då meddelande om utmätningen nådde banken. Detta är en olägenhet som 

man får finna sig i. På motsvarande sätt kan en sekundogäkknär i andra 

fall behöva undersöka hur mycket han är skyldig. när utmätning av 

fordran mot honom har ägt rum. 

Det är enligt beredningen tydligt att tystnadsplikt som är föreskriven 

t.ex. i 192 *lagen (1955:183) om bankrörelse får vika för skyldigheten att 

lämna upplysningar till kronofogdemyndigheten. 

När kronofogdemyndigheten .~lägger tredje man att lämna upplys

ningar. kan enligt 19 kap. 13 * i förslaget vite föreskrivas. Enligt bered

ningen bör kronofogde:nyndighelen kunna kräva att få begärda upplys

ningar muntligen eller skriftligen. Genom föreskrift i administrativ ordning 

bör det förbehållas högre tjänstemän vid kronofogdemyndigheten att 

besluta om föreläggande. 

Remissyttrandena. Förslaget att tredje man skall vara skyldig att lämna 

upplysningar tillstyrks eller lämnas utan erinran av samtliga remissinstan

ser. 
Uttrycket "annat mellanhavande" bör enligt Sl'ea hol'riitt preciseras. 

Att så sker är viktigt mot bakgrund av de kraftiga sanktionerna i form av 

vite av pengar eller fängelse. Även RSV efterlyser en precisering av 

nämnda uttryck. Jordbrukskassef<irbundet anser att det inte framgår fullt 

klart i vilken utsträckning bank skall vara skyldig att lämna upplysningar. 

Enligt förbundet skulle det med hänsyn till banksekretessens viktiga 

funktion vara av stort värde om skyldigheten preciserades. 

Sl'ea hm·riitt tar också upp frågan huruvida den sanktionerade upplys

ningsplikten för tredje man skall gälla även för gäldenären närstående 

personer. Hovrätten påpekar att upplysningar av tredje man angående 

ekonomiska mellanhavanden med gäldenären kan komma att aklualisera 

straffansvar för denne. om han har bekräftat sina uppgifter på sätt som 

anges i 13 § tredje stycket. Härigenom blir gäldenärens närstående sämre 

ställda i det exekutiva förfarandet än i en process. där de av bl.a. lojalitets

hänsyn är befriade från vittnesplikt. 

4 kap. 15 .~ 414 
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Bankinspektionen anser att det bör närmare klargöras hur krono

fogdemyndigheten i praktiken skall gå till väga när uppgiftsskyldigheten 
aktualiseras. Det framstår för inspektionen som angeläget att bank

väsendet inte tvingas till orimligt stora arbetsinsatser och därmed 

kostnader till följd av att de exekutiva myndigheterna tillämpar alltför 

opreciserade efterforskningsmetoder. Kronofogdemyndigheten bör 

sålunda ålägga sig ett sådant mått av restriktivitet att förfrågningar inte 

framställs till fler banker eller banker på fler platser än som direkt 

föranleds av och har betydelse för det aktuella ärendet och dessutom 

framstår som motiverat med hänsyn till de kostnader som kan förorsakas 

bankerna. Å andra sidan far bankerna i utmätningsärenden av större vikt 
anses skyldiga att lägga ned särskilda ansträngningar på att vid ett antal 

kontor utföra undersökningar beträffande utmätningsgäldenärens eventu

ella mellanhavanden med banken. Även adrokatsamfundet pekar på 

vikten av att tredje mans upplysningsplikt inte utnyttjas genom slentrian

mässiga rundfrågor till bankinstitut m.fl. Jordhrukskasseförbundet anser 

att anmaning från kronofogdemyndigheten skall vara skriftlig för att bank 

skall vara skyldig att lämna upplysningar om en kund. 

Vad gäller upplysningsskyldighetens förhållande till banksekretessen 

anser hankinspektionen. i likhet med beredningen, att sekretessen får vika 

för skyldigheten att lämna upplysningar till kronofogdemyndigheten. 

frågan om utmätning av tillgodohavande på checkkonto tas upp av ett 

par remissinstanser. Bankinspektionen har inte någon invändning mot den 

avvägning av rättigheter och skyldigheter vid sådan utmätning som bered

ningen har gjort utan kan tvärtom vitsorda att den gjorda analysen synes 

beakta alla betydelsefulla omständigheter. Enligt inspektionen innebär 

resultatet av analysen ått man i praktiken får en användbar norm för regle

randet av de aktuella problemen. Jordbrukskasseförbundet anser för sin 
del att utbetalningar som verkställs på utmätt konto efter det att med

delande om utmätningen har kommit in till banken men innan banken har 

hunnit få kontot spärrat på spärrlistor inte bör ådra banken något betal

ningsansvar mot kontohavarens borgenärer, i vart fall inte om banken kan 
visa att den har handlat med erforderlig skyndsamhet. 

Föredraganden. Beredningens förslag att upplysningsplikt liksom f.n. 

bör åvila tredje man men att skyldigheten bör vidgas något har genom

gående godtagits i remissyttrandena. Även enligt min mening är det 

lämpligt med en viss utvidgning av tredje mans nuvarande skyldighet att 

lämna uppgifter. Omfattningen av upplysningsplikten har i beredningens 

förslag anknutits till "mellanhavande" mellan tredje mannen och gälde

nären. Några remissinstanser har ansett att detta uttryck inte är tillräckligt 

preciserat. För egen del ansluter jag mig till beredningens uppfattning att 

upplysningsplikten bör begränsas till fall då det föreligger ett rättsför

hållande av ekonomisk betydelse i vilket gäldenären och tredje mannen 

har del. Beredningen har nämnt flera exempel på sådana rättsförhållanden. 

4 kop. 15 § 415 
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Enligt min mening bör uttrycket "mellanhavande av ekonomisk bety

delse" kunna godtas som beteckning på sådana rättsförhållanden. Därav 

framgår hl.a. att bestämmelsen inte är tillämplig på personer som inte står i 

något rättsförhållande till gäldenären. Några tillämpningssvårigheter torde 

knappast hehöva befaras. 

Svea hovrätt har ifrågasall om inte. med hänsyn till vad som gäller om 

vittnesplikt i rättegång, närstående till gäldenären bör undantas frän 

upplysningsplikten. Härtill vill jag påpeka att i konkurs är gäldenärens 

make och barn skyldiga att avlägga bouppteckningsed (93 och 94 §§ KL). 

När en gäldenär försöker dölja egendom eller handla illojalt på annat sätt, 

sker det ofta i samförstånd med någon närstående. Bestämmelsens 

bety\Jelse skulle reduceras avsevärt. om undantag skulle göras för gälde

nären närstående. Det finns alltså inte någon anledning att föreskriva 

sådant undantag. 

Beredningens förslag synes. på samma sätt som den nuvarande bestäm

melsen i saken, utgå från att kronofogdemyndigheten inte skall begära 

upplysningar av tredje man utan att stöd finns för antagande att gäkle

nären har fordran hos tredje mannen eller annat mellanhavande med 

denne. När det gäller eventuelia mellanhavanden med bl.a. enskilda 

personer ligger det i sakens natur att det i praktiken inte är möjligt att 

avkräva tredje man upplysningar, om inte kronofogdemyndigheten på 

förhand har fätt anledning till förmodan att gäldenären har något mellan

havande av ekonomisk betydelse med tredje mannen. I fråga om bl.a. 

banker ligger emellertid saken annorlunda till. Det är naturligtvis ofta 

troligt. eller i vart fall möjligt. att gäldenären har tillgodohavande hos bank 
eller annat mellanhavande med bank, t.ex. bankfack. även om krono

fogdemyndigheten inte har fått upplysningar härom av gäldenären och inte 

heller eljest har konkret stöd för sådant antagande. Om kronofogdemyn

digheten kunde göra förfrågan i bank utan föregående stöd för antagande 

om något mellanhavande. skulle säkerligen positivt resultat kunna uppnås 

i en del mål som eljest måste avskrivas med hindersbevis. Sett frän 
bankernas synpunkt gäller frågan om bank bör vara skyldig att besvara 

ofta återkommande frågor från kronofogdemyndighet huruvida gäldenär 

har fordran hos eller annat mellanhavande med banken. 

Efter vad jag har inhämtat har redan f.n. åtskilliga banker, bl.a. de större 

affärs- och sparbankerna. centrala register över kunder som har tillgodo

havanden i banken. Registren bygger på automatisk databehandling och 

omfattar konton vid bankens alla kontor. De är i allmänhet upplagda efter 

personnummer. Banker som inte har centralt dataregister torde i allmänhet 

komma att ha sådant register inom något eller några år. Däremot finns inte 

något för alla eller flera banker gemensamt register. Med hjälp av sitt 

register kan en bank snabbt och <~nkelt konstatera huruvida viss person 

har något kont0 i banken. En skyldighet för bank att besvara ofta åter

kommande förfrågningar huruvida utmätningsgäldenär har tillgodo-
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havande i banken torde alltså inte vara särskilt arbetskrävande för banken. 

Inte heller i övrigt synes betänkligheter möta mot införande av en sådan 

skyldighet. Även om behovet av en sådan ordning i första hand gäller 

mellanhavande med bank. bör en bestämmelse i saken inte begränsas 

härtill utan vara generell. 

På grund av det sagda föreslår jag att tredje man skall vara skyldig att 

uppge huruvida gäldenären har fordran hos honom eller annat mellan

havande med honom av ekonomisk betydelse samt att ange den närmare 

beskaffenheten av sådant mellanhavande. 

Meningen är inte att kronofogdemyndigheten skall rutinmässigt fram

ställa förfrågan till bank i alla eller ens i flertalet mål. Har annan egendom 

yppats. saknas naturligtvis som regel anledning att efterhöra eventuellt 

banktillgodohavande. Inte heller om gäldenären har lämnat tillförlitlig 

uppgift om att han inte har något banktillgodohavande eller om utred

ningen i målet eljest utvisar att det är osannolikt att gäldenären har sådant 

tillgodohavande, finns anledning att göra förfrågan hos bank. En särskild 

svårighet ligger i att det ofta. särskilt i storstäderna, kan finnas flera 

banker i vilka gäldenären kan tänkas ha konto. Kronofogdemyndigheten 

bör inte göra förfrågan hos samtliga tänkbara banker. Förfrågan bör göras 

hos den bank eller de banker beträffande vilka sannolikheten är störst för 

positivt resultat. Bank som avkrävs upplysning av kronofogdemyn

digheten huruvida viss person har tillgodohavande i banken bör i 

allmänhet inte vara skyldig att göra andra undersökningar än att se efter i 

registret. Vad som har sagts nu om förfrågningar angående tillgodo

havande i bank är i princip också tillämpligt beträffande annat mellan

havande med bank, t.ex. innehav av bankfack. Sådana mellanhavanden 

torde dock inte framgå av bankens centrala register. 

Vad som har sagts i det föregående om bank gäller i tillämpliga delar 

även annan inrättning som har ekonomiska mellanhavanden med allmän

heten, t.ex. försäkringsbolag. 

Upplysningar frän tredje man kan vid behov utkrävas vid förhör (2 kap. 

11 § ). Tredje mannen kan föreläggas vite vid kallelse till sådant förhör. 

För framtvingande av själva upplysningsskyldigheten kan också vid behov 

vite och, under särskilda förutsättningar, häktning komma i fråga (2 kap. 

15 och 16 §§). Anledning saknas att, som en remissinstans har ansett, 

uppställa krav på att anmaning skall vara skriftlig för att tredje mannen 

skall vara skyldig att lämna upplysningar. 

Beredningen har i samband med tredje mans upplysningsplikt behandlat 

vissa konkurrensfrågor vid utmätning av tillgodohavande på checkkonto. 

Jag ansluter mig till de överväganden som beredningen därvid har gjort. En 

remissinstans har velat gå ännu längre än beredningen i fråga om vad 

trassatbanken får avräkna på utmätt checkkonto och har ansett att 

avräkning bör få ske även för utbetalningar från kontot som har ägt rum 

efter det att trassatkontoret har underrättats om utmätningen men innan 
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kontot har hunnit spärras på de för hela banksystemet gemensamma 

spärrlistorna. Denna uppfattning kan jag inte godta. Sedan trassatbanken 

genom trassatkontoret har underrättats om utmätningen bör kontot inte 

kunna belastas t.ex. med checkar som honoreras efter nämnda tidpunkt. 

Om annat trassatbankens kontor eller annan bank honorerar check utan 

att kontrollera med trassatkontoret. bör detta inte ga ut över utmiitnings

borgenären. I annat fall skulle en illojal utmlitningsgäldenär alltför Hitt 

kunna omintetgöra utmätningen. 

16 § Föredraganden. Som har nämnts vid 14 och I .'i ** kan vid behov 

förhör hållas med gäldenären ell·~r upplysningspliktig tredje man. För ut

krävande av upplysningsplikten kan anviindas vite och under vissa förut

sättningar kan häktning komma i fråga. I förevarande paragraf har tagits 

upp en erinran om bestämmelserna angående förhör och tvångsmcdel i 2 
kap. 10-16 ~~-

Förhållandet till tredje man 

Under denna rubrik meddelas bestämmelser om förutsättningarna för att 

egendom skall få utmätas hos gäldenären i olika fall och om förfarandet när 

tvist råder angående utmätt egendom. 

Gällande rätt. Till skydd för tredje mans rätt vid utmätning sägs i 68 § 

UL generellt att i gäldenärs bo inte fär utmätas nägot som finnes tillhöra 

annan och att utmätning inte he.ller får ske till förfång för den rätt som 

annan äger till gäldenärens gods. I 69 § meddelas närmare bestämmelser 

för det fallet att annan påstår sig vara ägare till lös egendom som finns i 

gäldenärs bo. I fråga om fast t!gendom var tidigare endast det fallet 

reglerat att gäldenären hade överlåtit sådan egendom. Efter 1971 års 

lagstiftning rörande fastighctsexe:kution finns numera bestämmelser om 

förutsättningarna för utmätning när gäldenären resp. tredje man har lagfart 

liksom angående utmätning när hganderätten till fast egendom är tvistig 

eller villkorlig samt om förfarandet när tredje man påstår sig ha bättre rätt 

till utmätt fastighet (82 och 82 a §1i UL och 5 § FfL). 

I fråga om andra rättigheter till lös egendom än äganderätt finns - utöver 

den allmänna regeln i 68 § U L - vissa bestämmelser i 71 och 72 § § U L. I 71 

§ I mom. anges att panträtt och retentionsrätt i gäldenärs lösa egendom 

inte hindrar att egendomen utmäts för annan fordran. Därjämte meddelas 

närmare bestämmelser om pant- och retentionsrättshavares ställning vid 

utmätning (se även 92 §). Vidare gäller enligt 72 § I mom. att om någon 

som inte har sådan rätt som ange~ i 71 § påstår att han har förmånsrätt till 

betalning ur gäldenärs egendom. detta inte medför hinder för egendomens 

utmätande för annan skuld (se äv·~n 6 kap. ULl. I fråga om fast egendom 

regleras olika rättigheters ställning i FfL. 
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f,aghered11i11ge11. förslaget tar i 5 kap. 16-25 §§upp bestämmelser om 

förutsiittningarna för att egendom i olika fall skall fä tas i mät hos gälde
nären och om förfarandet när tvist råder angående utmätt egendom. Bered

ningen framhåller att syftet med bestämmelserna i främsta rummet är att 

ange under vilka förutsättningar egendom får tas i mät för oprioriterad 

fordran hos giildenären. Om fordran är förenad t.ex. med pant- eller reten

tionsriitt i viss egendom. får egendomen tas i anspråk för fordringen 

oavsett vem som vid den aktuella tidpunkten är ägare. Nämnda bestäm

melser har då inte någon större praktisk betydelse. Egendomen kan även 

säljas utan risk för köparen oavsett tvist om äganderätten. men det kan av 

andra skäl vara ön sk värt att sådan tvist slits innan försäljning sker. En sak 

för sig är vem som är behörig att vara svarande i det exekutiva ärendet när 

egendomen skall tas i anspråk. Även i denna fråga kan bestämmelserna 

vara till ledning men för vissa praktiskt viktiga fall finns särskilda före

skrifter (jfr 18 kap. JO ~ J B och 11 * sjölagen samt vad som sägs under 

rubriken till 5 kap.). 
Förslaget innehåller inte någon särskild bestämmelse om att utmätning 

inte får ske till förfäng för rättigheter i gäldenärens egendom vilka till

kommer tredje man. Det är enligt beredningen självfallet att utmätning inte 

får ske till skada för tredje man tillkommande rättigheter som åtnjuter 

skydd mot gäldenärens borgenärer. Frågan är bara vilka rättigheter som är 
skyddade. 

I fråga om lös egendom, anför beredningen. åtnjuter pant- och reten

tionsrätt sakrättsligt skydd. Även borgenärer med särskild förmånsrätt på 

annan grund är skyddade så till vida att de har rätt till betalning ur 

egendomen enligt sin turordning. Detta följer redan av förmånsrättslagen. 
Beredningen framhåller att i princip torde andra rättigheter till lös sak än 

pant- och retentionsrätt - t.ex. nyttjanderätt - inte vara skyddade. Enligt 
vad som torde vara härskande uppfattning hos oss gäller i fråga om lös sak 

alltjämt regeln att köp bryter legostämma. Detta innebär att vid över

låtelse av egendomen nyttjanderättshavare får vika vare sig överlåtelsen är 
frivillig eller sker i exekutiv ordning. Det finns enligt beredningen visser

ligen goda skäl att överväga undantag från principen. särskilt om nytt

janderättshavaren har besittning till egendomen. Det har emellertid ansetts 

ligga utom ramen för beredningens uppdrag att överväga behovet av 
bestämmelser som reglerar frågan om nyttjanderättshavares skydd vid fri

villiga överlåtelser, och så länge nyttjanderättshavaren måste vika vid 

frivillig överlåtelse kan han inte gärna skyddas vid exekutiv försäljning. 

Vad härefter angår fast egendom påpekar beredningen att i 13 kap. anges 

i vad mån rättigheter som har upplåtits av fastighetens ägare är skyddade 

vid exekutiv försäljning. Bestämmelserna gäller nyttjanderätt. servitut och 

rätt till elektrisk kraft. Fast egendom kan också belastas av - förutom 

panträtt pä grund av inteckning och fordran med förmånsrätt enligt 6 § 1 

förmånsrättslagen - rättigheter som gäller direkt enligt lag eller som förut-
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sätter beslut vid förrättning, t.ex. enligt fastighetsbildningslagen eller 

vattenlagen. Så.dana rättigheter gäller även om fastigheten säljs exekutivt. 

Beredningens förslag innehåller inte någon allmän regel hur man bör 

lösa tvist. som rör frågan om tredje man har någon sakrättsligt skyddad 

rätt till gäldenärens egendom. När det gäller lös egendom torde enligt 

beredningen tredje mans på.stående att han har panträtt eller retentionsrätt 

i gäldenärens egendom i allmänhet få godtas i ärendet. om han har 

egendomen i sin besittning. Har tredje mannen inte egendomen i sin besitt

ning, kan anspråket regelmässigt lämnas utan avseende. Beträffande 

rättighet som rör fast egendom hänvisar beredningen till 13 kap. 26 §tredje 

stycket. 

Fiiredraf;wuien. Bestämmelserna i detta avsnitt av 4 kap. i departe

mentsförslaget stämmer i allt väs·~ntligt överens med beredningens förslag. 

I 17 § ges en allmän regel om förutsättningarna för att egendom - lös eller 

fast - skall få. tas i mät hos gäldenären. De tvaiföljande paragraferna inne

håller bestämmelser om betydelsen av besittning resp. samboendes 

gemensamma besittning till lös egendom och, beträffande vissa objekt. av 

inskrivning i gäldenärens namn. :I 20 §regleras förfarandet när tredje man 

på.står sig ha bättre rätt till utmäa lös egendom. Bestämmelsen i 21 § ger 

möjlighet att utmäta lös egendom med förbehåll för tredje mans rätt, när 

det inte föreligger så starka skäl till stöd för gäldenärens äganderätt som 

anges i 17-19 §§ men sannolika skäl föreligger att egendomen tillhör 

honom. I 22 § meddelas bestämmelser om förfarandet när tvist råder om 

utmätt fordrans eller rättighets bestånd. Bestämmelsen i 23 §reglerar lag

fartens betydelse vid utmätning av fast egendom. I 24 § finns bestäm
melser om utmätning. när gäldenärens rätt till fast egendom endast är vill

korlig. Slutligen ges i 25 § regler om förfarandet när tredje man påstå.I sig 

ha bättre rätt till utmätt fast egendom och i 26 § bl.a. bestämmelser orn 

tvist angående influtna medel sedan utmätt egendom har sålts. Det kan 

tilläggas att tredje mans rätt vid och efter försäljning av utmätt egendom 

behandlas i 8-14 kap. 

Beredningen har gjort vissa uttalanden i frågan i vad mån tredje man till

kommande rättigheter av olika slag är skyddade vid utmätning och 

exekutiv försäljning av den egendom i vilken rättigheten gäller. Jag kan i 

allt väsentligt ansluta mig till dessa överväganden. 

17 § Denna paragraf. som motsvarar 5 kap. 16 § beredningens förslag, 

innehåller en allmän bestämmels·~ om förutsättningarna för att egendom 

skall fä utmätas hos gäldenären. 

Gällande rätt. En grundregel vid utmätning är att endast egendom som 

tillhör gäldenären skall tas i anspråk (jfr 68 § UL). Enligt 69 § presumeras 

lös egendom som finns i gäldenärens besittning tillhöra gäldenären och får 

utmätas för hans skuld, om inte annan som påstår sig vara ägare till egen

domen kan genast visa sin rätt. Dt:n som har lagfart på fast egendom antas 

4 kap. 17 § 420 
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enligt 82 § I mom. vara ägare till egendomen. om det inte styrks att den till

hör annan. Bestämmelser finns också för det fallet att tvist råder om 

äganderätten till fast egendom eller att överlåtelse av sådan egendom är 

beroende på villkor (82 * 2 mom. och 82 a ~ ). I övrigt saknas i gällande lag 

uttryckliga bestämmelser om förutsättningarna för att egendom skall fä tas 

i mät hos gäldenären. 

Lagbered11inge11. Beredningen föreslår i 5 kap. 16 § en regel om att 

egendom får ulmlitas hos gäldenären om denne enligt vad som sägs i de 

följande paragraferna får antas vara ägare eller egendomen eljest på grund 

av vad som har blivit upplyst kan antas tillhöra honom. Bestämmelsen 

gäller såväl lös som fast egendom och avser alla slags tillgångar som kan 

utmätas, även fordringar och rättigheter. 

Enligt 17 ~ skall beträffande annan lös egendom än registrerat skepp 

eller luftfartyg gäldenären presumeras vara ägare om han har egendomen i 

sin besittning. I fråga om registrerat skepp eller luftfartyg presumeras han 

vara ägare om han är inskriven som ägare och enligt 22 § presumeras han 

vara ägare till fast egendom pä vilken han har lagfart. I 18 *ges en regel om 

presumtion för samäganderätt till lös egendom när samboende har den i 

gemensam besiltning. 

Utmätning får enligt 16 §i förslaget också ske av egendom som eljest pä 

grund av vad som har blivit upplyst kan antas tillhöra gäldenären. Bered

ningen framhäller att bestämmelsen omfattar bl.a. lös egendom som är i 

tredje mans besittning och lös egendom av sådan beskaffenhet att den inte 

kan vara föremål för besittning, t.ex. fordringar som inte grundas på 

löpande skuldebrev. Den avser också fast egendom som inte är lagfaren 

för gäldenären. I sådana fall saknas ofta något yttre faktum som utan 

vidare kan grunda presumtion för att egendomen tillhör gäldenären. 

Att egendom "kan antagas' 1 tillhöra gäldenären innebär enligt bered

ningen att det av utredningen i ärendet kan anses framgå att egendomen 

tillhör honom. Tvist om äganderätten till viss egendom - lös eller fast -

hindrar inte utmätning, om egendomen trots tredje mans anspråk kan antas 

tillhöra gäldenären. Kronofogdemyndigheten kan då hänvisa tredje 

mannen att väcka talan i saken mot sökanden och gäldenären (19 och 24 
~*l. Om utredningen ger stöd för att gäldenären är ägare men det i fall som 

inte omfattas av 16-18 §§ ändå finns utrymme för viss tvekan. ger 20 § 

möjlighet att utmäta egendomen med förbehåll för tredje mans rätt. 

Alltför stora krav kan enligt beredningen inte ställas på utredningen i ett 

exekutivt ärende. Det underlag som finns att tillgå består främst av upplys

ningar som lämnas av parterna eller tredje man och av skriftliga bevis. 

Sådana omständigheter som t.ex. att en bil i tredje mans besittning är regi

strerad i gäldenärens namn skall naturligtvis också beaktas. Kronofogde

myndigheten kan inte höra vittnen på ed eller höra part under sannings

försäkran. Gäldenären är emellertid skyldig att lämna uppgifter om sina 

tillgångar samt att på begäran bekräfta uppgifterna på heder och samvete 

4 kap. 17 .~ 421 



Prop. 1980/81: 8 

(4 §första stycket och 13 §). För detta ändamäl kan parterna kallas till för
hör. Vidare aligger det tredje man att lämna upplysningar om mellan

havande som han har med gäldt~nären (4 § andra stycket). Kronofogde

myndigheten skall kunna kräva att få sådana upplysningar muntligen eller 

skriftligen (jfr 19 kap. 13 § ). l regel kan det enligt beredningen inte begäras 

att förrättningsmannen gör någon mera omfattande utredning rörande 

äganderätten till egendom som kommer i fråga för utmätning. 

Enligt beredningen fär det i princip anses åligga sökanden att styrka 

gäldenärens äganderätt. om den inte på grund av gäldenärens besittning 

eller eljest får presumeras enligt c!e bestämmelser som föreslås därom. 
Vid bedömandet huruvida egendom kan antas tillhöra gäldenären skall 

enligt beredningen givetvis tillämpas vanliga civilrättsliga regler. bl.a. 

bestämmelser till skydd för överl11tarens borgenärer. I terminologiskt hän

seende framhåller beredningen at1 när det i lagstiftningen talas om att visst 
objekt "tillhör" nägon. detta brukar vara liktydigt med att vederbörande 

betecknas som "ägare" till objektet. Detta innebär ocksä regelmässigt att 

han har separationsrätt i annans konkurs och att hans rätt är skyddad mot 

utmätning för annans gäld. Om det vid överlåtelse av viss egendom görs 

äganderättsförbehåll eller ställs upp likvärdigt villkor, brukar överlåtaren 

betecknas som ägare. Den rätt som han har förbehållit sig är förenad med 

separationsrätt i köparens konkur;; och skyddad mot utmätning för dennes 

gäld. Samtidigt anses förvärvaren på sin sida ha sakrättsligt skydd mot 
överlåtarens borgenärer. 

Beträffande fordran eller rättighet kan tvist råda om dess bestånd, t.ex. 

när uppgiven sekundogäldenär påstår att skulden är betald. Beredningen 
påpekar att sådan tvist inte i och för sig hindrar utmätning (se härom under 
22 §). 

Beredningen påpekar att utöver vad som följer av 5 kap. 16 §utmätning 

även kan ske i fall när det är medgivet P.nligt särskild föreskrift (se 20 och 

23 §§ ). Beträffande makar vilkas förmögenhetsförhållanden regleras av 

äldre GB skall beaktas bestämmelsen om gäldsansvar i 11 kap. 7 § äldre 
GB. 

Beredningen framhåller att förrättningsmannen självmant skall beakta 

att utmätningen inte kränker tredje mans rätt. Han bör bl.a. utfråga gälde

nären för att få klarhet på den punkten. Det är synnerligen vanligt att bilar, 

TV-apparater m.m. inköps på avbetalning. Kronofogdemyndigheten 

måste anses skyldig att särskilt beakta möjligheten av att sådant gods är 

skyddat mot utmätning på grund av äganderättsförbehåll eller likvärdigt 

villkor och undersöka hur det kan förhålla sig därmed. 

Om utmätning kränker tredje mans rätt, kan denne överklaga utmät
ningen. I vissa fall kan utmätning hävas eller rättelse ske på annat sätt (33 

och 34 §§ i 5 kap.). Om tredje mans anspråk inte godtas, bör han enligt 

beredningen underrättas om vad han har att iaktta för att bevara sin even

tuella rätt. Även i andra fall kan underrättelse vara lämplig när tredje man 
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berörs. Föreskrifter härom kan meddelas i administrativ ordning (jfr 44 § 

USK>. 
h'iredragandcn. Bestämmelsen departementsförslaget överens-

stämmer i sak med beredningens förslag. Vissa jämkningar har dock 

gjorts. I depanementsförslaget anges sålunda att egendom får utmätas om 
det på grund av vad som har blivit upplyst kan anses framgå att 
egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt vad som sägs i de 

följande paragraferna fär antas vara ägare. 

18 § Paragrafen innehåller bestämmelser om att besittning och i vissa fall 

inskrivning för gäldenären presumerar äganderätt. Den motsvarar 5 kap. 

17 * beredningens förslag. 
Giillande riill. Om annan påstår sig vara ägare till lös egendom som finns 

i gäldenärens bo men inte genast kan visa sin rätt, utgör enligt 69 § I mom. 

I UL anspråket inte hinder mot att egendomen utmäts. Lös egendom som 

finns i gäldenärens besittning presumeras alltså tillhöra gäldenären och får 
utmätas för fordran mot honom, om det inte framgår att egendomen tillhör 

tredje man (jfr 68 § UL). 
l.aghered11inge11. Beredningen föreslår i första stycket av 5 kap. 17 § en 

regel om att gäldenären skall antas vara ägare till lös egendom som är i 

hans besittning. om det inte framgår att den tillhör tredje man och egen

domen inte utgörs av registrerat skepp eller registrerat luftfartyg. Bestäm

melsen. som inte är inskränkt till egendom i gäldenärens typiska lösörebo, 

grundas på antagandet att lös egendom regelmässigt tillhör den som har 
egendomen i sin besittning. Den hänger också samman med den betydelse 

som tradition har för skydd mot överlåtarens borgenärer. Det är därför 
enligt beredningen rimligt att utgå från att äganderätten tillkommer besitta

ren så länge annat inte har visats. 
Av vad beredningen har anfört under 16 § framgår att kronofogde

myndigheten inte får ta alltför lätt på uppgiften utan bör söka försäkra sig 
om att egendom som är i gäldenärens besittning också tillhör denne. I fråga 
om sådan egendom, t.ex. bilar och TV-apparater, som ofta köps på avbe

talning bör kronofogdemyndigheten regelmässigt efterhöra hur gäldenären 

har förvärvat egendomen. 
Beredningen påpekar att bestämmelsen i första stycket är tillämplig inte 

endast på lösöre utan även på annan lös egendom som kan vara föremål för 

besittning, t.ex. värdepapper. I fråga om registrerat skepp eller registrerat 

luftfartyg ger dock besittningen inte enligt förslaget presumtion för ägande

rätt (jfr andra stycket). Frågan huruvida viss egendom skall anses vara i 
gäldenärens besittning avgörs enligt vad som i allmänhet gäller härom. 

För att den presumtion som besittning ger för gäldenärens äganderätt 

skall brytas är det. anför beredningen. inte tillräckligt att hans rätt framstär 

som mer eller mindre oviss. Det krävs att det på grund av utredningen i 
ärendet kan anses styrkt att egendomen inte tillhör gäldenären. Även om 
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vissa skit! har förebragts till stöd för tredje mans anspr:\k på. äganderiitten 

men dennes rätt inte kan anse:; styrkt får alltså egendomen utmiitas. 

Bestämmelse om slitande av tvist angående äganderätten meddelas i 19 *· 

Beredningen framhäller att vid prövningen av tredje mans äganderätts

anspråk bör skiljas mellan det fallet att denne härleder sin rätt frän gälde

nären och andra fall. För att det skall kunna anses framgä att egendomen 

"tillhör" tredje man krävs i det förra fallet att tredje mannens förvärv är 

sakrättsligt skyddat mot gäldenärens borgenärer enligt vad som gäller 

härom. Överlätelse av lös sak eller värdepapper är i princip inte gällande 

mot överlåtarens borgenärer, om inte förvärvaren har fött egendomen i sin 

besittning (se lösöreköpsförordningen samt beträffande löpande skulde

brev 22 *första stycket skuldebn:·vslagen; se även I *andra stycket lagen 

1936:83 angående vissa utfästels·er om gåva). Ansprt'tk som grundas på 

överlåtelse fran gälc'enären skall därför som regel lämnas utan avseende av 

kronofogdemyndigheten, om egendomen finns kvar i gäldenärens besitt

ning. Har lösöre sälts med iakttagande av föreskrifterna i lösöreköps

förordningen, är dock det sälda fredat frän utmätning för säljarens skuld, 

om mer iin 30 dagar har förflutit frän det att köpeavhandlingen företeddes 

inför rlitten. Det förutsätts att egendomen kan identifieras. Sökanden kan i 

viss ordning framställa invändning, ("jäv") mot köpeavtalets giltighet (3 ~i 

förordningen). Godset kan då beläggas med kvarstad och jävet skall full

följas genom att talan väcks vid domstol. I detta sammanhang -~rinrar 

beredningen om lagen ( 1944:302) om köpares rätt till märkt virke, enligt 

vilken ved eller annat virke som någon har tillhandlat sig men som är kvar 

i säljarens värd inte fär tas i anspråk för betalning av säljarens gäld. om 
virket har blivit tydligt märkt för köparens räkning och det vid köp av 

sådant virke är brukligt att genom märkning ange vad som tillkommer 

köparen. 

Åberopar tredje man annan grund för sitt äganderättsanspråk än över

låtelse från gäldenären. måste han enligt beredningen styrka sin rätt och 

visa varför gäldenären innehar egendomen. t.ex. på grund av avbetalnings

köp med äganderättsförbehåll eller som pant eller enligt nyttjanderätts

avtal. Av de yttre omständigheterna kan det vara uppenbart att egen

domen inte tillhör gäldenären, t.ex. när egendom har lämnats till hant

verkare för reparation. I andra fall torde som regel böra krävas att tredje 

mans anspråk styrks med skriftligt bevis, såsom avbetalningskontrakt, 

pantavtal eller nyttjanderättskont rakt. Gäldenärens egna uppgifter har 

naturligtvis också sin betydelse men får ofta tas med försiktighet. Bered

ningen påpekar att gäldenär. som i samband med exekutiv förrättning åbe

ropar oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar att ert'orderlig 

egendom tas i anspråk för att bereda borgenär betalning, gör sig skyldig till 

oredlighet mot borgenärer (11 kap. I§ andra stycket andra meningen BrB). 

Oriktig uppgift i skriftlig försäkran pä heder och samvete skall ocksä kunna 

straffas (jfr 5 kap. 13 § tredje styck•!t i förslaget och 15 kap. I 0 § Br B ). 
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Beträffande kontanta pengar som pätriiffas hos gäldenären kan, päpekar 

beredningen. separationsrtitt föreligga enligt lagen (1944: 181) om redovis

ningsmedel. Aven i andra fall kan tredje man ibland tänkas ha separations

rätt beträffande de penningmedel som gäldenären innehar. Föreligger 

separationsrätt, far medlen inte tas i anspråk för fordran mot gäldenären. 

Beredningen framhåller att när det är tveksamt om viss egendom i gälde

närens besittning tillhör gäldenären eller tredje man och saken inte genast 

blir klarlagd genom giildenärens och tredje mans hörande jämte annan 

eventuell bevisning. förrättningsmannen ställs inför frågan om han skall 

utmäta egendomen eller skjuta upp förrättningen för att lämna tredje 

mannen tillfälle att styrka sin rätt. Hiinsyn måste härvid tas till den risk för 

vilken sökanden utsätts om uppskov iiger rum. Det bör också eftersträvas 

att utmiitningsförrättning inte behöver hållas mer än en gång i ett och 

samma ärende. Om förrättningsmannen ha~· inställt sig i gäldenären.; 

bostad eller annan lokal, torde det enligt beredningen oftast vara lämpligt 

att han omedelbart utmäter egendomen och upplyser tredje mannen om 

möjligheterna för honom att komma till sin riitt (jfr bl.a. 5 kap. 33 *).Ibland 

kan saken vara så tveksam att utmätning inte bör ske utan att tredje 

mannen har fått tid att inkomma med bevis. Något längre uppskov kan det 

dock inte bli tal om. Uppskjuts förrättningen. kan förrättningsmannen 

enligt 7 kap. I 2 § ta egendomen i förvar eller vidta annan provisorisk åt

gärd, om det behövs. 

Beredningen erinrar om att varje svenskt skepp - varmed avses fartyg 

av viss minsta storlek - skall införas i ett skeppsregister (2 §och I I §första 

stycket sjölagen). Undantag från registrering kan föreskrivas för icke 

kommersiella statsfartyg ( 11 § första stycket). Ägare av skepp är skyldig 

att anmäla skeppet för registrering, om det inte redan är infört i registret, 

samt att söka inskrivning av förvärvet ( 12 §första stycket och 14 §första 
stycket). Även villkorligt förvärv kan inskrivas (14 § tredje stycket). 

Bestämmelserna om inskrivning av förvärv av skepp har motsvarande 

tillämpning i fråga om förvärv av andel i skepp ( 13 §andra stycket). Beträf

fande skeppsbyggen gäller att registrering (i skeppsbyggnadsregister) är 

fakultativ (I I § andra stycket). Andra fartyg än skepp - i sjölagen 

benämnda båtar - skall i viss utsträckning föras in i ett båtregister (2 § 
andra stycket sjölagen samt båtregistreringslagen 1975:604). 

Över luftfartyg finns, anför beredningen. hos luftfartsverket ett luft

fartygsregister (2 kap. I § första stycket luftfartslagen 1957:297). Ansökan 

om registrering skall göras av ägaren och åtföljas av utredning till styrkan

dc av hans rätt (5 § ). Sker ändring beträffande äganderätten till registrerat 

luftfartyg. är såväl den nye som den förutvarande ägaren skyldiga att 

ofördröjligen göra anmälan därom (7 § första stycket). Innehas luftfartyg 

på grund av köp utan att äganderätten har övergått på innehavaren, skall 

innehavarens namn och den rätt som tillkommer honom antecknas i regist

ret ( 10 §första stycket). 
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De nya bestämmelserna om registrering av skepp och inskrivning av 

äganderätten till skepp innebär enligt beredningen en tillräckligt betryg

gande ordning för att presumti~n om äganderätten skall kunna grundas på 

inskrivningen. Registreringen av luftfartyg torde i allmänhet vara lika 

betryggande. trots att anteckning om äganderätten inte har samma 

betydelse i bl.a. sakrättsligt hänseende som beträffande skepp. Reglerna 

om inskrivning av äganderätt till luftfartyg kan dock i en nära framtid 

väntas bli ändrade till närmare överensstämmelse med vad som gäller 

skepp. Beredningen föreslår därför att registrerat skepp eller registrerat 

luftfartyg skall antas tillhöra gäldenären, om denne är inskriven som ägare 

och det inte framgår att egendomen tillhör tredje man. Bestämmelse härom 

har tagits upp i andra stycket av 5 kap. 17 §. 

Beredningen påpekar att bestämmelsen även gäller skepp eller luftfartyg 
som är registrerat i främmande stat (2 kap. 7 §). Av 2 kap. 8 § följer att 

presumtionen också gäller beträffande registrerat skeppsbygge för vilket 

gäldenären är inskriven som ägare. Däremot omfattas inte fartyg som är 

registrerade i båtregistret. 

Om tredje man gör anspråk på äganderätten till skepp för vilket gälde

nären är inskriven som ägare och tredje mannen påstår att han har för

värvat skeppet från gäldenären. måste enligt beredningen beaktas att 

ansökan om inskrivning är förutsättning för att förvärv av skepp skall fä 

sakrättsligt skydd. Har skepp överlåtits och inskrivning sökts för förvärvet 

eller skeppet anmälts för avregi~.trering, får skeppet enligt 19 § sjölagen 

därefter inte tas i anspråk för annan fordran mot överlåtaren än sådan 

som är förenad med pant- eller retentionsrätt i skeppet. Av bestämmelsen 
torde motsättnings vis följa att om förvärvaren inte har sökt inskrivning av 

sitt förvärv eller anmält skeppet för avregistrering. överlåtelsen inte 

hindrar att skeppet tas i anspråk av överlåtarens borgenärer. 

Av vad beredningen har anfört under 16 § framgär att när det i förslaget 

talas om att egendom ·'tillhör'' annan än gäldenären skall underförstås att 

tredje mannen enligt de regler som gäller därom åtnjuter skydd mot gälde

närens borgenärer. I fråga om sk.epp ligger saken emellertid enligt bered

ningen till på ett särskilt sätt. Det torde ligga nära till hands att beteckna 

den som genom överlåtelse har förvärvat skepp som ägare även om han 

ännu inte har sökt inskrivning av förvärvet eller har gjort anmälan om 

avregistrering och därför. även om tradition har skett. inte enligt 19 * 
sjölagen är skyddad mot överlåtarens borgenärer. Uppenbart är också att 

efter överlåtelse och i synnerhet efter tradition av skepp flertalet ägar

funktioner kan ha övergått till förvärvaren. Ett förtydligande är förden

skull påkallat beträffande skepp. Beredningen har som tredje stycke i 5 

kap. 17 § i förslaget tagit upp en särskild bestämmelse beträffande över

lätelse av skepp på vilken 19 §sjölagen är tillämplig. Även om förvärvaren 

har fått skeppet i sin besittning, utgör överlåtelsen enligt bestämmelsen 

inte hinder mot att skeppet utmäts hos överlåtaren innan förvärvaren har 
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sökt inskrivning av sitt förvärv eller skeppet har anmälts för avregi

strering. 

Beredningen päpekar att även bilar och vissa andra fordon registreras (se 

bilregisterkungörelsen 1972:599). Nägon prövning av äganderätts
förhållandet äger dock inte rum och registreringen kan inte anses ge 

tillräckligt stöd för att fordonet skall presumeras tillhöra den som är 

antecknad som ägare. Beträffande bilar och andra fordon gäller därför 
enligt förslaget samma regler som för lös egendom i allmänhet (dvs. med 

undantag av registrerat skepp och registrerat luftfartyg). Anteckning om 

ägare i bitregistret är dock enligt beredningen naturligtvis ett viktigt indi

cium vid bedömande vem fordonet tillhör. 

Fiiredraganden. Jag godtar beredningens förslag om besittningens 
resp .. i fråga om registrerat skepp och registrerat luftfartyg. inskrivningens 

betydelse för frågan huruvida egendomen får utmätas hos gäldenären. Jag 

vill nämna att i betänkandet <SOU 1976:70) Rätt till luftfartyg m.m. har 

föreslagits nya bestämmelser om inskrivning av rätt till luftfartyg. Enligt 

förslaget, som bygger på de inskrivningsrättsliga reglerna i sjölagen, får 

inskrivning även privaträttsliga verkningar. Bl.a. föreslås att den som 

förvärvar luftfartyg skall bli skyddad mot överlåtarens borgenärer först 

sedan han har sökt inskrivning för sitt förvärv. Med ansökan om inskriv
ning av förvärv likställs anmälan för avregistrering. Förslaget övervägs 

f.n. i justitiedepartementet. Något hinder föreligger dock inte mot att 

redan f.n. tillerkänna inskrivningen sådan presumtionsverkan vid 

utmätning som beredningen har föreslagit. 

Enligt min mening är det inte nödvändigt att i första stycket göra 

uttryckligt undantag för registrerat skepp och registrerat luftfartyg. Till 
följd av att nämnda undantag har utgått i departementsförslaget har andra 

stycket jämkats redaktionellt. Att bestämmelsen i andra stycket är tillämp
lig även på skepp och luftfartyg som är registrerade utomlands samt att 

skeppsbygge likställs med skepp framgår av I kap. 8 och 9 §§ i departe
mentsförslaget. 

Vad beredningen i tredje stycket av paragrafen har föreslagit angående 

överlåtelse av skepp följer, som också framgår av beredningens motivut

talanden. redan av 19 § sjölagen. Tillräcklig anledning saknas enligt min 

mening att även i UB ta upp en bestämmelse i saken. Jag anser inte heller 

att i paragrafen behöver erinras om nämnda bestämmelse i sjölagen, lika 

litet som U B innehåller erinran om andra bestämmelser om vad som krävs 

för att en förvärvare skall bli skyddad mot överlåtarens borgenärer. I 

departementsförslaget saknas sålunda motsvarighet till tredje stycket i 

beredningens förslag. 

19 § Paragrafen, som motsvarar 5 kap. 18 § beredningens förslag, inne

håller en särskild presumtionsregel vid samboende. 
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Giilla11de riitt. Bestämmelserna i 69 § I mom. U L om utmätning av lös 

egendom i gäldenärens bo är enligt 4 mom. i paragrafen tillämpliga även 

när utmätning skall företas hos make som sammanbor med andra maken 

och denne vill freda egendom. Detta innebär att gäldenärens make inte kan 

riidda egendom fran utmätning en.bart med åberopande av att han har den i 

sin besittning utan måste styrka sin rätt till egendomen. Det har ansetts att 

69 § U L inte iir tillämplig. t\tminstone inte direkt. när andra än makar 

sammanbor. Det betyder att <len som sammanbor med gäldenären inte för 

att freda egendom från utmätning behöver styrka sin rätt och att det i 

stället är sökanden som skall styrka gäldenärens rätt. 

Betriilfande makar vilkas förmögenhetsförhållanden regleras av äldre G 8 

gäller vissa särskilda bestämmelser vid utmätning. Enligt 11 kap. 7 § äldre 

G 8 får vid utmätning i makars bo i regel endast undantas egendom som är 

enskild och som inte svarar för gälden. Om vid utmätning i makars bo 

endera vill undanta viss egendom därför att den enligt I I kap. 7 §äldre G 8 

eller lagen ( 1898:64 s. IO) om boskillnad inte bör gå i betalning för den gäld 

som söks och det inte med hänsyn till egendomens och gäldens beskaffen

het är uppenbart att utmätning inte färske, skall enligt 70 § I mom. UL i 

dess lydelse före 1921. som fortfarande gäller enligt övergångsbestiim

melse till lagen 1920:418 om ändring i UL. vad som sägs i 69 § UL om för

farandet i där avsett fall lända till efterrättelse. dock att föreskriften om 

gäldenärens instiimmande inte skall tillämpas på andra maken. Det sagda 

skall också liga tillämpning. när make efter boskillnad vill freda egendom 

vid utmätning i andra makens ho. 

Laghered11i11ge11. Beredningen :framhåller att beträffande utmätning hos 
den som är gift och sammanbor med sin make 69 § UL innebär att lös egen

dom i makarnas eller enderas besittning presumeras tillhöra gäldenären. 

oavsett mot vilken make den aktuella utmätningen riktar sig. Detta har 

motiverats med att hesittningsfrågan ofta är oklar. särskilt därför att det 

inte sällan är svårt att avgöra om viss egendom skall anses vara i makarnas 

gemensamma besittning eller uteslutande i enderas besittning. och att 

makar lätt kan i samförstånd ändra besittningsförhållandet sig emellan, om 

någondera hotas av exekution. Enligt förarbetena bör det visserligen i 

många fall inte ställas alltför stora anspråk pä den bevisning som gälde

närens make framlägger, varjämte skälig hänsyn bör tas till de föreliggande 

omständigheterna. däribland besittningsförhållandet. Vidare bör beaktas 

möjligheten för makar att på förhand anskaffa bevisning genom att upp

rätta förteckning enligt 6 kap. 9 § GB. Gällande ordning synes dock enligt 

beredningen vara alltför härd mot gäldenärens make och kan lätt medföra 

materiellt oriktiga eller egendomliga resultat. Det förekommer att viss 

egendom anses tillhöra ena maken vid utmätning hos denne och därefter 

anses tillhöra andra maken vid utmätning hos den senare. 

Beredningen har ansett det nödvändigt att söka finna en principiellt 

bättre grundad reglering. Den nuvarande ordningen var mera förståelig 
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förr när i allmänhet endast mannen hade arbetsinkomst. Det är numera 

vanligt att båda makarna har sådan inkomst. Har bägge tillskjutit pengar 
vid inköp av egendom, fär de i regel anses inneha egendomen med sam

äganderält. Ofta är det svårt·all i efterhand avgöra, om viss egendom som 

är i makars gemensamma besittning har köpts av den ena eller den andra 

maken eller av båda gemensamt. Under sådana förhållanden synes det 

enligt beredningen rimligt att utgå från samäganderält, om inte annat visas. 

Detta torde ocksä ofta stämma rätt väl med verkliga förhållandet. Beträf

fande iirvd egendom av något värde torde det vara lättare alt styrka 

äganderätten. Oavsett vilket fäng som make åberopar bör kravet på bevis 

inte ställas för högt. Presumtionen för samäganderält bör kunna brytas, 

när endera makens äganderätt framstår som övervägande sannolik. 

Enligt beredningens mening saknas anledning alt göra skillnad mellan 
makar och andra samboende, t.ex. man och kvinna som sammanlcver i 

äktenskapsliknande förhållande. Även i fråga om andra samboende, t.ex. 

syskon. torde presumtion om samäganderätt till lös egendom som är i 

deras gemensamma besittning innebära en rimlig intresseavvägning mellan 

dem resp. deras borgenärer. 
I enlighet med det anförda föreslår beredningen i 5 kap. 18 § att om 

giildenären och hans make eller annan som sammanbor med honom har lös 

egendom i sin gemensamma besittning, de skall antas vara samägare, om 

det inte görs sannolikt alt egendomen tillhör endera och det inte heller 

framgår att den tillhör någon annan. Om gäldenären är gift men makarna 

lever åtskilda. är bestämmelsen inte tillämplig. Beträffande andra än makar 

framhåller beredningen att till samboende inte räknas att någon hyr 

möblerat rum i annans bostad. Beredningen nämner också att makar eller 

andra kan ha haft gemensam besittning varefter den ena har lämnat 

hemmet utan att boet har delats. I sådant fall bör enligt beredningen 

bestämmelsen tillämpas analogivis. 
Enligt beredningen fär bestämmelsen inte så stor praktisk betydelse som 

det kanske först kan synas. Eftersom förslaget förutsätter gemensam 

besittning blir det främst tillämpligt beträffande bohag och andra inven

tarier i det gemensamma hemmet men på grund av reglerna om beneficium 
torde vad som finns i ett ordinärt hem i allmänhet böra helt undantas frän 

utmätning. Detta gäller naturligtvis även om det anses föreligga 

samäganderiitt till egendom som finns i hemmet. Även annan lös egendom 

i de samboendes gemensamma besittning omfattas emellertid av 

bestämmelsen. Egendom i föräldrars och barns gemensamma bostad får i 

regel anses vara endast i föräldrarnas besittning. Frågan bör dock ibland 

bedömas annorlunda. t.ex. om ett vuxet barn sammanbor med någon av 

sina föräldrar. Beredningen påpekar att bestämmelsen inte är tillämplig 

beträffande egendom som någon av de samboende kan anses ha ute

slutande i sin besittning. Är det gäldenären som ensam besitter egen

domen. följer av 17 § beredningens förslag att denna får utmätas i dess hel-
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het om det inte framgår att den helt eller delvis tillhör annan. antingen 

make eller annan samboende dler någon utomstående. Har den som 
sammanbor med gäldenären ensam besittningen. får egendomen enligt 16 * 
tas i mät endast om den på grund av vad som h·ar blivit upplyst kan antas 

tillhöra gäldenären. Av en jämförelse med 17 §framgår att 18 *inte avser 

registrerat skepp eller registrerat luftfartyg. 

När gäldenären och den som samm_anhor med honom anses vara sam
ägare till viss egendom, bör enligt beredningen deras andelar anses lika 

stora. om inte annat visas (jfr I ~ andra meningen samäganderättslagen 

1904:48 s. I). Om det framgår att de samboende har bidragit till förvärv av 

viss egendom i annan proportion. hör de anses ha andelar i samma propor

tion. 

Beredningen påpekar att bcst~tmmelsen i 18 * kompletteras av en före

skrift i 9 kap. 8 § att när andel i lös egendom har blivit utmätt. liksom när 

andel i fastighet har utmätts. hela egendomen kan säljas. Vad som efter 

t'örsäljning av hela egen.domen belöper på andel som inte tillhörde gälde

nären skall givetvis tillkomma den andelens iigare. 

Presumtionen om samäganderätt skall som har nämnts brytas. om det 

görs sannolikt att egendomen i dess helhet tillhör gäldenären eller den som 

sammanbor med honom. Till stöd för påstående om enderas äganderätt 
kan, anför beredningen. åberopas t.ex. räkningar. kvitton och räken

skaper. Hänsyn bör också tas til.I de föreliggande omständigheterna, bl.a. 

egendomens beskaffenhet. I fråga om makar erbjuder 6 kap. 9 § GB möjlig

het att skapa ett särskilt bevis om äganderätten. Har makar upprättat 

förteckning över egendom som tillhör vardera eller en av dem och är för
teckningen bekräftad pä heder och samvete och försedd med intyg av vitt

nen om underskriften och dagen därför. skall förteckningen ha vitsord vid 

tvist om vilkendera maken egendomen tillhör, om det inte visas eller på 

grund av särskilda omständigheter kan antas att den är oriktig. Sädant vits

ord tillkommer dock inte förteckningen. om tvisten uppstär vid utmätning 
som sker inom ett år från förteckningens upprättande (eller i konkurs 

vilken följer på ansökan som har gjorts inom samma tid). 

När den som sammanbor med gäldenären il.beropar överlåtelse från 

denne. mflste enligt beredningen beaktas att överlåtelsen inte är gällande 
mot dennes borgenärer om förvärvaren inte har fått egendomen i sin besitt

ning. Tradition kan i regel inte anses ha skett mellan samboende. om den 

inte har tagit sig tydliga uttryck. Beredningen erinrar också om att gåva 

mellan makar för sin giltighet kräver upprättande av äktenskapsförord. 

frånsett sedvanliga skänker vilkas värde inte står i missförhållande till 
givarens villkor (8 kap. 2 §första stycket GR: se även 8 kap. 3 ~ GBJ. 

Om det framstår som sannolikt att egendom i de samboendes gemen

samma besittning tillhör gäldenären ensam. får den enligt förslaget utmätas 

i dess helhet. Är det i stället sannolikt att hela egendomen tillhör den som 

sammanbor med gäldenären. fär d:en inte utmätas. 
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Paragrafen är inte tillämplig. framhåller beredningen, på det fallet att 

andra än samboende har gemensam besittning till lös egendom. Det kan 

t.ex. vara fråga om egendom som förvaras på en av flera disponerad upp

tagsplats eller i ett bankfack till vilket två eller flera har tillgång. Någon 
allmiin presumtion för samäganderätt i sådana fall kan enligt beredningen 

inte anses grundad. Inte heller bör gäldenären utan vidare presumeras vara 

ensam ägare. För utmätning bör krävas att egendomen eller andel däri på 

grund av vad som har blivit upplyst kan antas tillhöra gäldenären (16 § 

beredningens förslag). Om utrymme för tvekan kvarstår, kan enligt 20 § 

utmätning ske med förbehåll för tredje mans rätt. Påstår sambesittaren att 

han har förvärvat egendomen från gäldenären. måste givetvis hänsyn tas 
till kravet på besittningsövergfmg för att överlåtelsen skall gälla mot över

låtarens borgenärer. Det sagda gäller förhållandet mellan gäldenären och 

den som jämte honom har besittning till egendomen. I förhållande till 

tredje man som inte har gemensam besittning till egendomen tillämpas 17 

*· 
Vad beredningen föreslår i 18 *torde enligt beredningen kunna tillämpas 

även när äldre GB är tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden. Av 

äldre GB:s förmögenhetsordning för makar följer emellertid bl.a. att 

hustruns egendom i viss utsträckning kan angripas för mannens gäld. 

Beredningens förslag inverkar inte på dessa regler om gäldsansvaret. I 

övrigt torde inte några särskilda regler vara motiverade för äktenskap på 

vilka äldre G Bär tillämplig. Bestämmelsen i förevarande 18 §får i fråga om 

äldre äktenskap tillämpas, när lös egendom kan tänkas till en del vara ena 

makens enskilda egendom och till återstående del vara andra makens en

skilda egendom eller samfälld egendom o.d. Beredningen tillägger att vad i 

förslaget sägs om samäganderätt inte har tillämpning på makars gemen

samma rätt i äldre äktenskap till det samfällda boet. Detta skall enligt 11 

kap. 7 *äldre GB vid utmätning i princip svara i sin helhet för makes gäld 
och det blir därför inte aktuellt att tillämpa någon presumtion om 

samäganderätt. 

Beredningen framhåller vidare att före år 1921 gällde enligt 70 § 2 mom. 

UL att I mom. skulle tillämpas även när makars förmögenhets

förhällanden skulle bedömas enligt främmande lag och någon av makarna 
ville vid utmätning i makarnas bo eller andra makens bo freda viss egen

dom. Bestämmelsen upphävdes genom 1920 ärs ändringar i UL, och 

numera gäller 69 § 4 mom. UL för sådana fall. Beredningens förslag blir 
tillämpligt även när make åberopar främmande egendomsordning. Enligt 

den princip som anges i 35 kap. 2 § andra stycket RB får det ankomma på 

make, som åberopar främmande lag, att på anmodan av kronofogde

myndigheten styrka dess innehåll. Sker det inte omedelbart, bör utmätning 

få ske, om egendomen enligt svensk uppfattning kan antas tillhöra gälde

nären. Visas senare att egendomen var fredad från utmätning, kan rättelse 

äga rum med direkt eller analogisk tillämpning av 5 kap. 33 §. Angående 
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till~impning av utländsk lag erinrar beredningen om bestämmelserna i I och 

2 ~§ lagen t 1912:69) om vissa internationella rättsförhällanden rörande 

äktenskaps riittsverkningar. 

Remissyttrandena. Förslaget har fatt ett blandat mottagande. Till de 

remissinstanser som tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran hör 

.'fre11 lw1·riit1. h111'fiiftl'11 för Öl'rl' Norrland. länsstyrelserna i Jii11kiiping.1·, 

ÄlFshorg.1·. Giil'iehorgs. Jämtllrnds och Norrbotten.i· lä11.jordbrukskasse

fiirh1111det och posth1111ken. 

S1·ea hm·riitt anser att förslag1:t utgör en elegant lösning på. de problem 

som är förenade med tilHlmpningen av 69 § UL. Den föreslagna regeln 

torde visserligen sannolikt innehära en försvagning av samboendes kredit

värdighet. eftersom borgenären endast kan räkna med att komma åt halva 

värdet av egendom i de samhoendes hem. Betydelsen härav skall dock inte 

överdrivas. I allmänhet kan man inte räkna med nå.got nämnvärt kredit

underlag i egendom som befinner sig i samboendes sambesittning, efter

som det utmätningshara utrymmet oftast är kraftigt reducerat till följd av 

heneticiereglerna och ägarförbehåll. Mot bakgrund härav blir måhända 

den praktiska skillnaden mellan den föreslagna och den nu rådande ord

ningen i allmänhet inte märkbar vad gäller omfattningen av den egendom 

som utmäts. I båda fallen kommer hela det tillgängliga utrymmet att tas i 

anspråk. Förslaget medför emell•!rtid den väsentliga förbättringen för den 
som sammanbor med gäldenären att halva försäljningssumman tillfaller 

denne. Denna förstärkning av :>amboendes skydd är enligt hovrättens 

mening av större betydelse än den nac:..:.del det i vissa fall kan innebära att 

dubbelt så mycket egendom som tidigare måste tas i anspråk. Tillämp
ningen torde i väsentlig mån komma att underlättas av att försäljning kan 

ske av hela egendomen enligt 9 kap. 8 § i förslaget. Möjligen är det moti

verat att i lagtexten införa en hänvisning till denna bestämmelse. Beträf

fande presumtionens brytande anser hovrätten att den tid som samboende! 

har varat bör kunna fä betydande bevis värde. Har parterna nyligen flyttat 

ihop torde så.lunda presumtionen inte kunna tillämpas. Vidare måste 

beaktas att bestämmelsen inte tillämpas så., att den i de säkerligen talrika 
fall. då en av de samboende har ingått avbetalningsköp, lederar någons rätt 

eller kolliderar med de civilrättsliga regler som gäller enbart förhållandet 

mellan köparen och säljaren. 

Hol'riitten för Ö1·re Norrland tror att bestämmelsen i många fall av 

gemensam besittning kommer att innebära en försämring för sökanden. 

Bestämmelsen är dock att föredra framför gällande ordning. De nuvarande 

reglerna i frågan har enligt länsstyrelsen i Jönköpings liin uppfattats som 

otidsenliga och har ibland lett till stötande resultat. Den föreslagna bestäm

melsen kommer troligen att välla en del indrivningssvårigheter men måste 

ändå vara att föredra. Länsstyrelsen i Jämtlands liin anser att de nuvaran
de reglerna om utmätning hos samboende är svårtillämpade och svårför

ståeliga. Den föreslagna regleringen måste därför betraktas som önskvärd. 
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Jordbrukskasseförh1111det finner den föreslagna bestämmelsen mera tids

enlig och för det övervägande antalet fall mera i överensstämmelse med 

det faktiska förhållandet än nuvarande ordning. 

Förslaget avstyrks av bl.a. hol'riitten .för Västra S1·erige. RS \/. 
länsstyrelserna i Stockholms och 1\,lalmiihus län. utredningen om 

siikerhetsåtgiirder 111.111. i skatteprocessen och krono.fi1gdefiireningen. 

Enligt hm·riitten för Viistra S1·erige torde den föreslagna presumtionen 

i flertalet fall inte stämma överens med verkliga förhållandet. Om endast 

den ena av två makar har förvärvsarbete. måste det antas att det är han 
som är ägare till egendomen i det gemensamma boet. och även i fall da 

båda makarna har förvärvsarbete torde presumtionen ofta vara obefogad. 

Den föreslagna ordningen kommer vidare att medföra praktiska svårig

heter. eftersom egendom till avsevärt större värde än exekutionsford

ringen måste utmätas. Den nuvarande ordningen synes. såvitt hovrätten 

har sig bekant, inte ha medfört allvarligare olägenheter. 

RSV anser att den föreslagna regeln blir till klar nackdel för borge
närerna. eftersom det blir mycket förmånligt för gäldenären att bestrida 

äganderätt till egendom som skall utmätas. Det blir i vissa fall nödvändigt 

för kronofogdemyndigheten att utmäta egendom som representerar dubbla 
värdet mot vad som nu sker. Detta innebär merarbete för kronofogde

myndigheten. samtidigt som realisationsförlusterna blir större. Viss kritik 

kan visserligen riktas mot den nuvarande ordningen. Kritiken kan dock 

enligt RSV inte anses så tungt vägande att den nuvarande lätt tillämpbara 

regeln bör ersättas av en presumtion för samäganderätt. Den nuvarande 

regeln har enligt krono.fi1gde.föreningens mening inte vållat några olägen

heter i tillämpningen. Som skäl för bibehållande av denna regel anför före

ningen att det många gånger är tillfälligheter som avgör om den ena eller 

den andra av makarna är gäldenär. Ofta är nämligen utmätningsfordringen 
hänförlig till makarnas gemensamma egendom eller förbrukning. Den före

slagna bestämmelsen skulle medföra att både utmätnings- och försäljnings
förfarandet utvidgas betydligt. 

Enligt liinsstyrelsen i Stockholms liin kan viss kritik riktas mot 

nuvarande ordning. Denna strider dessutom mot senare tids strävanden att 

i så stor utsträckning som möjligt likställa gifta och andra som sammanbor 

under äktenskapsliknande former. Beträffande makar har den föreslagna 

presumtionen om samäganderätt möjligen visst fog för sig. I fråga om 

andra samboende än makar och de som sammanbor under liknande för

hållanden torde däremot presumtionen ytterst sällan svara mot den verk

liga situationen. Regeln medför också den konsekvensen att egendom till 

dubbelt värde mot tidigare måste utmätas och undergå den realisations

förlust som exekutiv försäljning för med sig. Liknande synpunkter anförs 
av länsstyrelsen i Malmöhus län och utredningen om säkerhetsåtgärder 

m.m. i skatteprocessen. Sist nämnda länsstyrelse föreslår att den nuvaran

de presumtionsregeln beträffande utmätning hos make vidgas till att om

fatta även andra fall av samboende. 
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Hm·rii1te11 fi'ir Viistra Sverige tar upp beredningens uttalande att 

bestämmelsen bör tillämpas analogivis om den ena av två samboende -

makar eller andra - har lämnat d·~t gemensamma hemmet utan att boet har 

delats. Hovrätten anser att en sådan tillämpning i vart fall inte har fog för 

sig då det gäller personer som inte är bundna av ett äktenskaps ekono

miska rättsverkningar. Liknande kritik anförs av liinsstyre/sen i 

Stockholms liin. 

FöredraRanden. Vid utmätning hos den som är gift och sammanbor med 

sin make uppkommer ofta fråga i vad män egendom som finns i makarnas 

besittning kan tas i anspräk för <len skuldsatta makens gäld. UL intar här 

den ståndpunkten att gäldenärens make likställs med utomstående tredje 

man när det gäller möjligheten att avvär:ia utmätning av egendom som han 

menar sig vara ägare till. Han måste alltså styrka att egendomen tillhör 

honom för att hindra utmätningen. Det viktigaste skälet för denna ordning 

är att besittningsfrägan ofta är oklar och att makar annars lätt skulle kunna 

undandra egendom från utmätning genom att ändra besittningsför

hållandet mellan sig. Vid utmätning hos gäldenär som eljest sammanbor 

med annan person tillämpas inte den nu beskrivna ordningen. Hävdar den 

med vilken gäldenären sammanbor att han äger viss egendom i deras 
gemensamma bo. ankommer det pä sökanden att förebringa bevisning om 

att egendomen tillhör gäldenären. 

Jag anser i likhet med beredningen att nuvarande ordning vid utmätning 

hos samboende äkta makar inte är tillfredsställande. Den innebär en 

avsevärd risk för att make som inte har tillräckliga bevis för sin äganderätt 

till viss egendom får ge avkall p~. sin rätt. Möjligheten att upprätta sådan 
förteckning över egendom som avses i 6 kap. 9 § GB torde användas bara i 

mindre utsträckning. Presumtionen för att egendom i makarnas gemen

samma besittning tillhör den skuldsatta maken härrör vidare från en tid dä 
det vanligen bara var mannen som hade förvärvsarbete och därigenom 

möjlighet att skaffa egendom till boet. I detta hänseende har förhållandena 

ändrats väsentligt under senare tid. Att den nu gällande presumtionen inte 

längre är lämplig har även vitsordats av så gott som alla remissinstanser. 

Enligt min mening bör sålunda den nuvarande ordningen inte behällas och 

än mindre vidgas till att gälla även andra fall av samboende. 

Den lösning som har anvisat:> av beredningen innefattar enligt min 

mening en godtagbar metod för att stärka samboende makes rättsskydd 

vid utmätning hos den andra maken. Det är visserligen inte möjligt att på 

det föreliggande materialet med säkerhet avgöra hur långt utvecklingen har 

gått mot samäganderätt i makars egendomsförhållanden. Man torde emel

lertid kunna utgå från att fall av samäganderätt numera är så vanliga att de 

motiverar en presumtion för samäganderätt vid utmätning. Man synes 

också kunna utgå från att samäganderätt mellan makar blir allt vanligare i 

framtiden. En sådan presumtion måste givetvis kunna brytas om utredning 

förebringas till stöd för att ena maken har uteslutande äganderätt till egen-
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domen. Framgår det att gäldenärens make är ensam ägare till egendomen, 
skall denna självfallet inte utmätas till någon del. Det bör räcka med att 
endera makens exklusiva äganderätt görs sannolik för att presumtionen 

skall brytas. 
Som har påpekats av beredningen torde en presumtion för samägande

rätt inte fä så stor praktisk betydelse som det i förstone kan synas. På 
grund av bestämmelserna om gäldenärens beneficium (se 5 kap. l är 

nämligen i allmänhet lösöret i ett ordinärt hem undantaget från utmätning. 
Frågan får därför intresse endast när utmätning ifrågasätts beträffande 
annan lös egendom i makars gemensamma besittning. I fråga om sådan 
egendom. t.ex. en färg-TV eller en bil, ligger det ofta till så att egendomen 
har köpts på kredit med förbehåll om återtaganderätt för säljaren. Kan 
egendomen tas i anspråk och utmäts gäldenärens andel däri, skall det 
fortsatta förfarandet följa reglerna i 8 kap. om exekutiv försäljning efter 

utmätning av andel i egendom. Av dessa följer att kronofogdemyn
digheten på begäran av sökanden, gäldenären eller dennes make kan 
förordna att hela egendomen skall säljas. Vad som efter försäljning av hela 

egendomen belöper på andel som inte tillhörde gäldenären skall självfallet 
tillkomma den andelens ägare. dvs. i förevarande fall gäldenärens make. 

Enligt min mening behöver det med hänsyn till vad jag har anfört nu inte 
befaras att kronofogdemyndigheterna skall betungas i onödan, om den nya 
presumtionen införs. Remissinstansernas farhågor härför synes mig över
drivna. Invändningen om att indrivningsresultatet skulle försämras kan 

inte heller tillmätas någon avgörande betydelse i sammanhanget. Godtar 
man de principiella skäl för förstärkning av samboende makes rättsskydd 
som jag har nämnt förut, kan man inte gärna avstå från att införa den före
slagna ordningen därför att den utmätningsbara egendomen hos gälde
nären härigenom minskas. Att den av beredningen föreslagna bestäm
melsen ibland kommer att leda till att fler objekt än f.n. måste tas i anspråk 
är en nödvändig följd av att egendom som samboende makar har i sin 
gemensamma besittning inte utan vidare kan förutsättas i sin helhet tillhöra 
gäldenären. 

Övervägande skäl talar enligt min uppfattning således för att bered
ningens förslag genomförs. Detta gäller även fall då andra än makar 
sammanbor. Att presumtionen bör sträckas ut att gälla också när två 

personer utan äktenskap lever tillsammans under äktenskapsliknande för

hållanden synes mig uppenbart. Tvekan kan möjligen råda om den nya 
regeln bör omfatta fall av annat samboende. Trots att presumtionen inte 

har lika starka skäl för sig i sådana fall, är det enligt min mening lämpligast 
att den får gälla också då. Det bör dock krävas att det rör sig om ett 
samboende som är varaktigt. Beredningens förslag bör förtydligas på 
denna punkt. Med denna reservation ansluter jag mig sålunda till förslaget. 

Vid bedömande av huruvida presumtionen om samäganderätt har brutits 
bör hänsyn tas till alla föreliggande omständigheter. Som exempel kan 
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nämnas att kontrakt eller annan handling som utvisar äganderättsför

hållandet företes. Även den tid som samboendet har varat bör beaktas. 

Tillämpning av bestämmelsen bör givetvis inte fä leda till skada för tredje 

man, t.ex. i fall då tredje man på grund av äganderättsförbehall har sär

skild rätt till egendom i samboendes gemensamma besittning. Någon sär

skild risk för sällan skada torde 1!mellertid inte föreligga, och jämfört med 

nuvarande ordning ökar inte risken genom den föreslagna bestämmelsen. 

Jag godtar också beredningens förslag att bestämmelsen skall vara 

tillämplig även vid utmätning hos make, vars äktenskap regleras av äldre 

GB. På grund av reglerna om gäldsansvaret i äldre äktenskap torde dock 

bestämmelsen inte få någon större betydelse för sådana fall. 

Ett par remissinstanser har vänt sig mot beredningens uttalande att den 
föreslagna bestämmelsen bör tillämpas analogt i fall dä makar eller andra 

har haft gemensam hesittning m<!n den ena har lämnat bostaden utan att 

boet har delats. Att presumtionen tillämpas i en sådan situation när fråga 

är om makar får enligt min mening anses följdriktigt. Men även i fråga om 

andra samboende som omfattas av bestämmelsen anser jag att den föror

dade tillämpningen är försvarlig. trots att någon bodelning inte är före
skriven för sådana fall. Detta torde inte föranleda några särskilda problem. 

Det är tydligt att samäganderätt inte skall anses föreligga om kontrahenter

na har gjort upp sina mellanhavanden eller om den som har avflyttat eljest 

inte har något anspråk mot den andre. 

För att missförstånd skall undvikas synes lämpligt att i paragrafen göra 

uttryckligt undantag för registrerat skepp och registrerat luftfartyg (jfr 18 § 

andra stycket). Undantaget har tagits upp som en andra mening i para
grafen. 

Jag har inte funnit anledning att i lagtexten uttryckligen ange att utmät

ning i fall då presumtionen inte är bruten skall avse gäldenärens andel i 

egendomen. Detta följer ändä av paragrafenjämförd med 17 *·Inte heller 

har jag ansett att man i paragrafen behöver hänvisa till bestämmelserna i 8 
kap. 8 och 9 *~om försäljning efto!r utmätning av andel i viss egendom. 

20 § I denna paragraf ges bestämmelser för det fallet att tredje man på

står att utmätt lös egendom tillhör honom. Paragrafen motsvarar 5 kap. 19 

* beredningens förslag. 

Gällande rätt. I 69 § I mom. UL föreskrivs att om annan än gäldenären 

påstår sig vara ägare till utmätt lös egendom som finns i gäldenärens bo 

och vid utmätningen visar sannolika skäl för sitt påstående. utmätnings

mannen skall hänvisa honom att inom en månad väcka talan mot borge

nären och gäldenären vid äventyr att han förlorar sin talan mot borge

nären. Talan skall väckas vid den domstol till vilken utmätningsmannens 

tjänstgöringsområde hör. Gör någon efter utmätningen anspråk på egen

domen och sker inte självrättelse~ enligt 77 §, kan enligt 2 mom. i para

grafen överexekutor hänvisa honom att väcka talan. Därvid skall vad som i 
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I mom. sägs om verkan av sådant beslut ha motsvarande tillämpning. Vill 

borgenären själv väcka talan. står det enligt 3 mom. honom fritt. I 4 mom. 

anges att det sagda också är tillämpligt. när utmätning skall företas hos 

make som sammanbor med andra maken och denne vill freda egendom. I 
69 § UL ges vidare bestämmelser om hinder mot försäljning när tvist före

ligger om äganderätten. 

Även lös egendom som finns i tredje mans besittning anses - utan stöd 

av uttrycklig bestämmelse - kunna utmätas med hänvisning för tredje man 

att väcka talan om bättre rätt till egendomen. Tredje man torde dock inte i 

sådant fall kunna åläggas att väcka talan inom viss tid vid äventyr att han 

förlorar sin rätt. Beträffande lös egendom som inte kan vara föremål för 

besittning. t.ex. fordran som inte grundas på löpande skuldebrev eller 
rättighet, har också ansetts att tredje man kan efter utmätning av egen

do~n hänvisas att väcka talan vid domstol om bättre rätt. Inte heller i 

detta fall torde tredje man kunna åläggas att väcka talan inom viss tid. 
Lagheredningen. Det är enligt beredningen angeläget att tvister om 

äganderätten till utmätt egendom bringas ur världen på ett tidigt stadium 

innan man skrider till försäljning. Beredningen föreslår i 5 kap. 19 § nya 

bestämmelser i ämnet. Paragrafen omfattar alla slag av lös egendom - allt

så även fordringar och rättigheter - och är tillämplig även beträffande lös 

egendom som är i tredje mans besittning. Den inbegriper även det fallet att 

gäldenärens make eller annan som sammanbor med honom gör anspråk på 

lös egendom som är i deras gemensamma besittning. Att bestämmelsen 

inte är tillämplig när utmätning sker med förbehåll för tredje mans rätt 
följer av 20 §. 

I första stycket första meningen anges att om lös egendom utmäts enligt 

16-18 §§ oaktat tredje man har gjort gällande bättre rätt. kronofogde

myndigheten skall. om skäl föreligger. förelägga tredje mannen att väcka 
talan i saken mot sökanden och gäldenären inom en månad från det att 

föreläggandet har delgetts honom. 

Beredningen framhåller att kronofogdemyndigheten enligt förslaget får 
efter omständigheterna diskretionärt pröva huruvida det finns skäl att ge 

föreläggande. Pågår redan rättegång om egendomen, kan det inte anses 

behövligt att föreläggande meddelas. I vissa situationer kan tvisten vara 

utan större betydelse för det exekutiva ärendet, t.ex. om utmätning har 

skett för fordran vilken är förenad med panträtt i egendomen. Tvisten in

verkar då endast på frågan om vem som i ärendet skall representera egen

domen och vem som skall lyfta eventuellt överskott och på vissa andra 

sekundära frågor. Kronofogdemyndigheten skall även pröva i vad mån fog 

för tredje mannens anspråk kan finnas. Föreläggande skall inte ges. om 

anspråket är uppenbart ogrundat. Beredningen understryker att före
läggande i övrigt som regel bör meddelas endast på grund av att sak

sammanhanget är oklart, inte därför att den rättsliga bedömningen kan 

vara föremål för delade meningar. Förutsättning för att föreläggande skall 
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ges är i övrigt att tredje mannen själv har gjort anspråk på äganderätten till 
den utmiitta egendomen. Uppgifter av gäldenären som kan betvivlas bör 

regelmässigt inte i och för sig föranleda att föreläggande ges. Föreläggande 

bör lämpligen meddelas i samband med utmätningsbeslutet, om tredje 
mannens anspråk är känt. 

Föreläggande går enligt förslaget ut på att tredje mannen skall väcka 

talan mot sökanden och gäldenären. Beredningen har ansett att initiativ till 

process bör tas av tredje mannen även när utmätningen avser egendom 

som inte är i gäldenärens omedelbara besittning. Utmätning har ju i sådana 

fall inte kunnat ske utan att egendomen på grund av vad som har blivit upp

lyst har antagits tillhöra gäldenären. Talan skall enligt 19 kap. 21 § väckas 

vid den allmänna underrätt där kronofogdemyndigheten finns. dock att 

beträffande egendom som nämns i 10 kap. 12 § RB, dvs. byggnad på annans 
grund. gruva och för gruvdrift avsedd byggnad eller anläggning, tvisten 

skall prövas av rätten i den ort där egendomen finns. Talan skall väckas 

inom en månad från det att föreläggandet delgavs tredje mannen. Över

klagar han utmätningen och ogillas besvären. bör ny tid sättas ut. Enligt 13 

kap. 4 *tredje stycket RB anses talan väckt. när ansökan om stämning in
kom till rätten. Av bestämmelsen i förslaget att såväl sökanden som gälde

nären skall instämmas följer enligt beredningen att om talan ogillas i första 

instans, den måste i högre instam. fullföljas mot båda. 

Om tredje man först efter det att utmätning har skett påstår att den 
utmätta egendomen tillhör honom. bör enligt beredningen kronofogde

myndigheten alltjämt kunna ge föreläggande att väcka talan. Föreskrift 

härom har tagits upp som andra mening i första stycket. En särskild fråga 
är i vad mån kronofogdemyndigheten kan ge föreläggande sedan egen

domen har sålts. vilket då skulle gälla endast medel som har influtit genom 
försäljningen. Beredningen påpekar att tredje mannen har möjlighet att an

gripa försäljningen genom besvär ( 19 klp. 27 § tredje stycket). Överklagar 

han även utmätningen och har han skäl för sitt anspråk. bör hovrätten i 

regel undanröja försäljningen och meddela föreläggande enligt 5 kap. 19 §. 

Undanröjs inte försäljningen. kan hovrätten meddela föreläggande i fråga 
om influtna medel (5 kap. 25 § första stycket). 

Beredningen påpekar att tredje man kan tänkas göra gällande att något 

som framstår som tillbehör till utmätt lös egendom tillhör honom, t.ex. viss 
utrustning till en bil som ostridigt ägs av gäldenären. Kronofogde

myndigheten kan ofta lämna sådant anspråk utan avseende. t.ex. därför att 

ett äganderättsförbehåll inte kan göras gällande sedan saken har infogats i 

annan egendom. Om tredje mannens anspråk inte saknar fog. bör före

läggande kunna ges att väcka talan (jfr beträffande tillbehör till fast 
egendom 5 § andra stycket Ffl...). En bestämmelse härom har tagits upp 

som andra stycke i 5 kap. 19 §. Vad som sägs i första stycket skall ha mot

svarande tillämpning. Föreläggandet skall sålunda riktas mot den som 

påstår bättre rätt och denne har att väcka talan mot såväl sökanden som 
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gäldenären. Bestämmelsen kan få betydelse bl.a. vid utmätning av skepp 

(jfr 3 och 4 §§sjölagen). 

Har föreläggande meddelats enligt 5 kap. 19 *· gäller enligt 9 kap. 4 * i 
beredningens förslag. att om tvisten är av väsentlig betydelse. egendomen 

som regel inte fär utan tredje mannens samtycke säljas innan tvisten har 

blivit slutligt avgjord eller tiden för väckande av talan har utgätt. 

Tredje stycket i 5 kap. I 9 § inne häller en bestämmelse om påföljden av 

att meddelat föreläggande inte iakttas. Väcker tredje man inte talan i enlig

het med föreläggande enligt första eller andra stycket. har han enligt för

slaget förlorat sin rätt mot sökanden. om inte denne har väckt talan i saken 

mot tredje mannen inom tid som anges i första stycket. Beredningen pt1-

pekar att påföljden är ovillkorlig och inträder t.ex. om tredje mannen har 

väckt talan endast mot sökanden. även om någon intressemotsättning inte 

råder mellan tredje mannen och gäldenären. Det hjälper inte att gäldenären 

begär att få inträda i rättegången som intervenient. om tiden för talans 

väckande har gått ut. Om laga förfall visas före tidens utgång. skall dock 

kronofogdemyndigheten sätta ut ny tid ( 19 kap. 6 § andra stycket). Har 

laga förfall inte kunnat anmälas i rätt tid, kan högsta domstolen återstiilla 

den försuttna tiden (se 19 kap. 45 §andra stycket i förslaget). 

Beredningen erinrar om att enligt 69 § 3 mom. UL en sökande kan själv 

väcka talan i fall som avses i paragrafen. Det anges inte huruvida sökanden 

- för att tredje mannen skall vara bevarad vid sin rätt - skall ha väckt talan 

mot såväl tredje mannen som gäldenären eller om det är tillfyllest att talan 

av sökanden väcks mot tredje mannen. Olika meningar har uttalats i 

frågan. I 5 § FfL anges för motsvarande fall beträffande fast egendom att 

talan frän sökandens sida måste ha väckts mot såväl tredje mannen som 

gäldenären. 

Vid övervägande av denna fråga beträffande såväl lös som fast egendom 

har beredningen inte kunnat finna något bärande skäl för att sökandens 

talan skall behöva riktas även mot gäldenären. Sökanden har inte något 

intresse av att uppnå annat resultat än att hans rätt på grund av utmät

ningen skyddas och att egendomen kan säljas utan att tvist om ägande

rätten skapar otrygghet för en köpare och därmed försämrar resultatet av 

försäljningen. Om sökanden har väckt talan endast mot tredje mannen och 

denna talan vinner bifall. är det enligt beredningen tydligt att tredje 

mannen inte vidare kan mot sökanden göra gällande sitt äganderätts

anspråk. Det måste också anses klart att tredje mannen inte efter försälj

ning av egendomen kan mot köparen åberopa sitt underkända anspråk (se 

15 kap. 2 §). Om åter sökandens talan mot tredje mannen ogillas. skall 

utmätningen hävas och några ytterligare komplikationer uppkommer inte i 
ärendet. Avgörandet vinner inte rättskraft mot gäldenären eller mot den 

som i annat ärende söker utmätning av egendomen. Denna olägenhet från 

tredje mannens synpunkt hade denne emellertid kunnat förebygga genom 

att instämma gäldenären. 
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På grund av det sagda anges i förslaget att tredje mannen inte efter före

läggande har förlorat sin talan mot sökanden. om denne har väckt talan i 

saken mot tredje mannen. Vad :\Om under 20 § sägs om innebörden av 

sökandens talan när föreläggande har meddelats sökanden har mot
svarande tillämpning i nu förcvannde fall. 

I detta sammanhang bör enligt beredningen uppmärksammas den 

eventualiteten att sökanden återkallar sin talan. Sedan svaranden har in

gått i svaromål skall dock målet prövas. om han yrkar det ( 13 kap. 5 ~ 
första stycket RB ). Oavsett denna möjlighet för tredje mannen att skydda 

sig anser beredningen att han inte bör gå förlustig sin rätt av den anled

ningen att sökandens talan återkallas och målet avskrivs. I sådant fall bör 
kronofogdemyndigheten i stället ge tredje mannen nytt föreläggande. 

Denna tillämpning synes också bhst förenlig med förslagets ordalydelse. 

För sökandens talan gäller enligt beredningen allmänna forumregler 

enligt 10 kap. RB. Sökanden måste emellertid också anses kunna väcka 

talan vid domstol som enligt 19 kap. 21 § i förslaget är behörig att pröva 

talan i saken som väcks av tredje man. 

I föreläggandet bör. anför beredningen, anges vad tredje mannen har att 

iaktta. dvs. mot vem talan skall väckas, tiden för talans väckande och 

domstol vid vilken talan skall väckas (jfr 19 kap. 21 § sista stycket). Även 

påföljden av att talan inte väcks bör anges. Väcker tredje mannen talan i 

enlighet med vad som anges i föreläggandet. är han bevarad vid sin rätt, 

även om föreläggandet till äventyrs inte överensstämmer med lagbe

stämmelserna. 

Det är enligt beredningen tydligt att den i tredje stycket angivna 
påföljden inträder även om tredje mannen har väckt talan i enlighet med 

givet föreläggande men hans talan ogillas genom dom som vinner laga 

kraft eller ml\.let avvisas eller avskrivs eller hans talan förfaller och det inte 

längre står honom öppet att fullfölja eller ånyo väcka talan. Om rättegång 

inte har inletts inom föreskriven tid eller den har avslutats utan att tredje 
mannens talan har bifallits. bör sökanden styrka detta hos kronofogde

myndigheten genom att förete bevis därom. Det exekutiva ärendet skall då 

tas upp på nytt. Om tredje mann~:n vinner processen, bör han vända sig 

till kronofogdemyndigheten med den lagakraftvunna domen. Utmätningen 

skall då hävas. 

Beträffande den närmare innebörden av den påföljd som anges i tredje 

stycket framhåller beredningen att tredje mannen i första hand förlorar sin 

rätt mot sökanden. Egendomen fär då användas till betalning av dennes 

fordran. Tredje mannen förlorar enligt 15 kap. 2 § även sin rätt i för

hållande till den som förvärvar egendomen vid exekutiv försäljning. 

Däremot går han inte förlustig sin rätt mot gäldenären enbart genom under

låtenhet att väcka talan. Han kan .alltsä få ersättningsanspråk mot denne, 

se 15 kap. 5 §. I 15 kap. regleras även tredje mans rätt efter försäljning i fall 

då något föreläggande inte har meddelats. 
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När egendom har sålts med förbehåll att äganderätten skall kvarstanna 

hos säljaren tills betalning har skett är. erinrar beredningen. säljarens rätt 

skyddad om utmätning söks hos köparen. Skulle det någon gång vara tvek

samt huruvida säljaren har sådan rätt till utmätt egendom. kan före
läggande att väcka talan meddelas enligt 5 kap. 19 §. Med uttryckligt 

äganderättsförbehåll torde böra jämställas förbehåll för säljaren att återta 

egendomen eller häva köpet. om betalning inte sker. Även i sådant fall bör 

föreläggande kunna meddelas. om saken skulle vara tveksam. 

Beredningen har övervägt. huruvida bestämmelserna i 19 !i borde vidgas 

att gälla när tredje man påstår att han har pant- eller retentionsrätt som är 

skyddad mot ägaren/gäldenärens borgenärer. Panträtt till lös egendom 

eller retentionsrätt torde emellertid regelmässigt inte kunna föreligga utan 

att tredje mannen har saken i sin besittning eller denuntiation har skett till 

annan som har besittningen eller till sekundogäldenär. När den som gör 

gällande pant- eller retentionsrätt har objektet i sin besittning. kan det 

enligt beredningen inte lämpligen komma i fråga att ge honom föreläggande 

att stämma sökanden och gäldenären för att få fastslaget. om pant- eller 

retentionsrätt består eller hur stor panthavarens eller retinentens fordran 
är. Den som har besittningen bör liksom i andra fall ha förmånen att bli 

trodd, om inte hans påstående visas vara oriktigt eller med hänsyn till 

omständigheterna inte förtjänar avseende. Detsamma torde böra gälla, om 

annan innehar objektet och denne har denuntierats om pantsättning till 

tredje mannen. Av dessa skäl torde det inte vara lämpligt att i enlighet 

med principen i 19 § i förslaget förelägga pant- eller retentionsrättshavare 

som har nämnts nyss att väcka talan för att hans rätt skall vara skyddad. 

Påstående om pant- eller retentionsrätt utesluter inte, påpekar bered

ningen, att egendomen utmäts och det föreligger sålunda inte från praktisk 

synpunkt samma anledning att tvisten blir prövad som när denna gäller 
äganderätten. Det kan visserligen tänkas vara av intresse att, när tvist 

råder om pant- eller retentionsrätts bestånd eller om beloppet av pant

havarens eller retinentens fordran, få den frågan ur världen innan det blir 

aktuellt att sälja den utmätta egendomen. Om egendomen säljs och 
tvisten är olöst när köpeskillingsfördelningen skall äga rum, kommer 
tvistigt belopp att avsättas enligt 14 kap. 9 §första stycket i förslaget, med 

föreläggande enligt andra stycket för borgenären att väcka talan. 

Det skulle enligt beredningen vara mera rimligt att ge föreläggande för 

den som påstår sjö- eller luftpanträtt - och sålunda inte har egendomen i 

sin besittning - att väcka talan i den ordning som anges i 5 kap. 19 §i för

slaget. Något praktiskt behov härav kan dock knappast antas föreligga, 

bl.a. därför att sådan panthavare regelmässigt själv är intresserad av att 

egendomen säljs. Man kan inte heller gärna tänka sig att uppskjuta försälj

ning av den utmätta egendomen för att fä sådan tvist avgjord. Beredningen 

erinrar om att för bl.a. tvister om sjö- och luftpanträtt som är aktuella vid 

köpeskillingsfördelning speciella bestämmelser finns i 14 kap. 9 § tredje 
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stycket i förslaget, vilka möjliggör att då komma snabbt fram till ett av
görande. 

I fråga om fast egendom torde det enligt beredningen inte heller föreligga 

något praktiskt behov av bestämmelser som möjliggör att ge den som 

påstår att han har fordran på grund av reallast eller panträtt föreläggande 
att väcka talan. 

Med det sagda vill beredningen inte utesluta att man i särskilda fall kan 

analogiskt tillämpa 5 kap. 19 § när tvist rör pant- eller retentionsrätt och en 
analogisk tillämpning inte skulle strida mot vad som bör följa av tredje 
mans besittning. 

Remissyttrandena. Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller att för

slaget om att föreläggande att väcka talan vid domstol skall kunna med

delas beträffande all slags egendom, bl.a. fordran, måste hälsas med till

fredsställelse. 
Adl"Okatsamfundet vänder sig mot att bestämmelsen förutsätter att 

bättre rätt till utmätt egendom har gjorts gällande av tredje mannen för att 

föreläggande skall kunna medd,elas. Enligt samfundet är denna förut

sättning betänklig och kan leda till rättsförluster, eftersom utmätning kan 

äga rum i tredje mans frånvaro och utan hans vetskap. Vilken betydelse 
som gäldenärens uppgifter om tredje mans bättre rätt skall ha framgår inte 

klart. Enligt samfundets mening bör skyddet för tredje mans rätt i vart fall 

förbättras på si\ sätt att kronofogdemyndigheten åläggs att underriitta 

tredje man om utmätning av egendom, beträffande vilken gäldenären har 

påstått biittre rätt för tredje mannen. 
Förslaget om att föreläggande skall meddelas om skäl föreligger kri

tiseras av ett par remissinstanser. Länsstyrelsen i Stockholms län anser 
att viss risk föreligger att kronofogdemyndigheterna blir obenägna att 

själva ta ställning så fort någon tv•eksamhet yppar sig och i stället begagnar 
sig av möjligheten att hänvisa tvisten till domstol. Saken gäller ofta små 
värden. och länsstyrelsen har for sin del försökt undvika förelägganden 
med hänsyn till de kostnader och den tidsutdräkt som en rättegång för med 
sig. Länsstyrelsen ifrågasätter om inte möjligheten att meddela före
läggande bör, i enlighet med vad som gäller f.n., begränsas till fall då tredje 

mannen har visat sannolika skäl för sitt anspråk. 

Advoka1samji111det understryker att om föreläggande inte meddelas. 

bestämmelserna i 9 kap. 4 § inte hindrar att egendomen säljs. Den diskre

tionära prövningsrätt som har tillagts kronofogdemyndigheten kan därför 

leda till rättsförlust för tredje man. Risken härför är särskilt påtaglig om 
kronofogdemyndighetens ställningstagande att inte meddela föreläggande 

inte kan överklagas av tredje mannen. Bestämmelsen bör därför ändras på 
så sätt att föreläggande skall meddelas, såvida påstående om bättre rätt till 

egendomen inte är uppenbart ogrundat. Samfundet är medvetet om att 

detta kan välla nägon försening a.v ärendena och i något fall uppmuntra 
gäldenären till invändningar av okynne. Antalet sådana fall torde dock bli 
begränsat. 
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Liinsst_vrelsen i Äll'sbor1:s liin anser, med hänsyn till att sökanden bör få 

möjlighet att bedöma om han skall återkalla sin utmätningsansökan innan 

han blir invecklad i en kostsam process, att sökanden bör delges samtliga 

handlingar i ärendet innan föreläggande meddelas. 

Beträffande tredje stycket i paragrafen påpekar hm·rätten för Västra 

Si·erige att enligt 19 kap. 22 § gäldenären får överklaga utmätning på den 

grunden att egendomen tillhör tredje man. Även om tredje mannen har 

underlåt it att efterkomma föreläggande enligt 5 kap. 19 §. bör han inte 

förlora sin rätt mot sökanden, om gäldenären har överklagat utmätningen 

på angiven grund. Man kan enligt hovrätten inte alltid räkna med att 

kronofogdemyndigheten eller hovrätten med anledning av gäldenärens 

besvär förlänger den tid som tredje mannen har erhållit i föreläggandet. 

Fifredraganden. Jag godtar beredningens förslag att kronofogde

myndigheten vid utmätning av all slags lös egendom skall kunna meddela 

föreläggande att väcka talan vid domstol. när tvist föreligger om ägande

rätten. 

En remissinstans har kritiserat att förslaget som förutsättning för med

delande av föreläggande kräver att anspråket på bättre rätt till egendomen 

har gjorts gällande av tredje mannen själv. Med anledning härav vill jag 

framhålla att man bl.a. med hänsyn till de konsekvenser som ett före

läggande medför för tredje man bör undvika att föreläggande meddelas när 

tredje mannen inte själv gör anspråk på egendomen, även om gäldenären 

påstår att egendomen tillhör tredje mannen. Som regel torde man inte 

kunna anse att tredje man gör gällande att egendomen tillhör honom utan 

att han själv har framställt sådant anspråk. Undantagsvis kan dock tänkas 
att gäldenärens invändning sker för tredje mannens räkning. och hinder 

bör då inte möta mot att föreläggande att väcka talan meddelas tredje 

mannen. om förutsättningarna därför i övrigt föreligger. Den av 

beredningen föreslagna lydelsen av paragrafen torde inte hindra en sådan 

tillämpning. När gäldenären i andra fall påstår att egendomen tillhör tredje 

man och denne inte är närvarande. bör kronofogdemyndigheten lämpligen 
underrätta tredje mannen. Sådan underrättelse bör dock inte lämnas. om 

gäldenärens påstående kan lämnas utan avseende, t.ex. om egendomen 

påstås ha överlåtits till tredje man men tradition, denuntiation eller annan 
liknande åtgärd som krävs för att förvärvaren skall vara skyddad mot 

överlåtarens borgenärer inte har ägt rum. Föreskrift om underrättelse i fall 

som har nämnts nu kan meddelas av regeringen (jfr 44 § USK). 

Enligt beredningens förslag krävs i övrigt för att föreläggande skall med

delas att skäl föreligger därtill. En remissinstans har ansett att detta ger 

kronofogdemyndigheten alltför stor möjlighet att ge föreläggande. medan 

en annan remissinstans har föreslagit att föreläggande skall meddelas så 

snart påstående om bättre rätt inte är uppenbart ogrundat. För egen del vill 

jag anföra följande. Kan påstående om att utmätt egendom tillhör tredje 
man lämnas utan avseende, skall föreläggande naturligtvis inte meddelas. 
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Föreläggande bör ges endast or:1 äganderättsfrågan framstår som oklar. 

men i vissa fall bör föreläggande kunna underlåtas, även om äganderätts

frågan är oklar. Jag tänker bl.a. på det fallet att rättegång redan pågår om 
egendomen eller att sökandens fordran är förenad med särskild förmåns

rätt i egendomen. Med hänsyn till sådana situationer bör det inte före

skrivas kategorisk skyldighet för kronofogdemyndigheten att meddela 
föreläggande så snart äganderättsfrågan framstår som oklar. Vidare bör 

hänsyn tas till att om i fall som avses i 19 § den som sammanbor med 
gäldenären gör anspråk på egendomen. presumtionen om samäganderätt 

bryts redan om den samboende kan visa sannolika skäl för sitt anspråk. 

Enligt min mening behöver man inte befara att beredningens förslag om 

att förebggande skall ges när sk3.I föreligger skall föranleda kronofogde
myndigheterna att missbruka möjligheten att hänvisa tvist till domstol. Att 

föreliiggande inte ges i onödan är viktigt särskilt med hänsyn till de 

kostnader och den tidsutdräkt som en rättegäng kan föra med sig. Det kan 
papekas att beträffande tredje mans anspråk på äganderätten till utmätt 

fastighet redan f.n. gäller enligt 5 § FfL att föreläggande skall ges om skäl 

föreligger därtill. Denna bestämmelse synes inte ha vållat problem i 
tillämpningen. 

Med anledning av vad som vid rernissbehandlingen har påpekats om 

'risken för rättsförlust för tredje man. om föreläggande inte meddelas. vill 

jag framhålla att tredje mannen har möjlighet att överklaga utmätnings
beslutet och att, om utmätningen inte hävs, åtminstone utverka före
läggande att väcka talan vid domstol. Tredje mans rätt att överklaga 

utmätning är inte inskränkt till viss tid ( 18 kap. 9 § andra stycket). 

Jag anser det inte lämpligt att, :;om en remissinstans har förordat, skyl
dighet införs för kronofogdemyndigheten att delge sökanden handlingarna 

i målet innan föreläggande meddelas. Detta skulle bl.a. fördröja målets 
handläggning och det skulle dessucom kunna uppfattas som en påtryckning 

på sökanden att avstå från utmätningen. Sökanden kan f.ö. återkalla sin 
ansökan även efter det att föreläggande har meddelats. 

Med anledning av vad beredningen har anfört om föreläggande i fall då 

någon gör gällande att han har överlåtit aktuell egendom till gäldenären 

under äganderättsförbehåll eller liknande förbehåll vill jag nämna att 

frågan om utmätning av egendom som innehas under sådant förbehåll 

behandlas närmare i anslutning till 9 kap. 9 § i departementsförslaget. Som 

framgår av vad som anförs där anser jag att förbehåll om återtaganderätt 

bör behandlas som en säkerhetsrhtt jämförbar med panträtt. Detta gäller 

även om förbehållet har utformats som ett förbehåll om äganderätt. Härav 
följer att förevarande paragraf int·~ är direkt tillämplig i sådana fall. Som 
beredningen har anfört bör emellertid bestämmelserna i vissa fall kunna 

tillämpas analogiskt när någon pästår att han har panträtt eller reten

tionsrhtt i utmätt egendom. Detsamma bör enligt min mening gälla i fråga 

om förbehåll om återtaganderlitt. 
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I fråga om allmänna mät innebär bestämmelserna om föreläggande att 
tredje mannen skall väcka talan, förutom mot gäldenären. mot staten resp. 
kommun i dess egenskap av utmätningsborgenär (jfr I kap. 7 § första 

stycket). En särskild fråga är vem som härvid skall företräda det 

allmänna. F.n. är inte utmätningsmannen behörig att utan vidare företräda 
det allmänna i tvist som har hänskjutits till domstol. Behörigheten till

kommer numera RSV (jfr 3 § 2 instruktionen 1970:752 för riksskatte

verketl. men RSV har generellt uppdragit åt länsstyrelserna att enligt 9 § 

första stycket länsstyrelseinstruktionen (1971 :460) förordna ombud att 
föra det allmännas talan i tingsrätt. Ibland förordnas kronofogde att föra 

sådan talan. Med hänsyn bl.a. till att en tvist kan ha betydande principiellt 
intresse och att staten resp. kommunen kan ådra sig stora rättegångs
kostnader synes behörigheten genomgående böra tillkomma RSV. Som 
ombud i aktuell tvist bör kronofogde i distriktet kunna komma i fråga. om 

det anses lämpligt. RSV kan givetvis själv föra det allmännas talan genom 

tjänsteman vid verket. En bestämmelse om att det allmänna i hänskjutna 

tvister företräds av RSV har tagits upp i 2 kap. 30 § andra stycket i 
departementsförslaget. 

Tredje man. som har meddelats föreläggande att väcka talan vid dom

stol, kan överklaga utmätningen med yrkande att utmätningen hävs. 

Vinner han bifall till yrkandet. förfaller naturligtvis föreläggandet. Ogillas 

däremot besvären bör, som beredningen har anfört. ny tid sättas ut för 
talans väckande. Om i stället gäldenären med stöd av 18 kap. I § andra 

stycket andra meningen anför besvär över utmätningen med åberopande 

av att egendomen tillhör tredje mannen och besvären ogillas, uppkommer 

fråga om hovrätten även då skall sätta ut ny tid för talans väckande. Enligt 

min mening bör ny tid inte sättas ut i detta fall. Har tredje mannen under
låtit att väcka talan i enlighet med föreläggandet och inte heller överklagat 
utmätningen, kan han inte rimligen ha anspråk på att få förnyad möjlighet 
att väcka talan i saken. Om tredje mannen har kännedom om gäldenärens 
besvärstalan och på grund därav avstår från att själv vidta åtgärd för att ta 
till vara sin rätt, bör detta ske på hans egen risk. I den nämnda situationen 
har alltså tredje mannen förlorat sin rätt mot sökanden. Gäldenärens 
besvärstalan kan också leda till att utmätrtingen hävs därför att egendomen 

tillhör tredje mannen. Förutsättning härför bör emellertid vara att 

besvären har anförts innan den tid som har förelagts tredje mannen har 
löpt ut. Någon särskild bestämmelse om det nu sagda torde inte vara 
behövlig. 

Även i övrigt ansluter jag mig till vad beredningen har anfört. Paragrafen 

har. med några redaktionella jämkningar, utformats i enlighet med bered

ningens förslag. 
Att utmätt egendom som regel inte fär säljas, när föreläggande har med

delats. framgår av 8 kap. 5 § första stycket. 
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21 ~ Denna paragraf ger möjlighet att under vissa förutsättningar utmäta 

lös egenJom med förbehåll för tredje mans rätt. Paragrafen motsvarar 5 

kap. ~O ~ beredningens förslag. 

<iiillande riitt. När tredje man gör anspråk på äganderätt till lös sak som 
kommer i fråga för utmätning, skall utmätningsmannen enligt gällande rätt 

antingen utmäta egendomen - eventuellt med hänvisning till tredje mannen 

att viicka talan om bättre rätt till densamma - eller också avstå från utmät

ning. Utmätningsmannen torde i princip inte vara berättigad att utmäta 

gäldenärens eventuella rätt till egendomen. Detsamma gäller byggnad på 
ofri grund. Beträffande vissa fall då gäldenärs rätt till lös egendom utmäts 

torde dock finnas utrymme för att lämna frågan om beståndet av gälde

niin~ns rätt eller dess omfattning öppen. 

Laghcrcd11inge11. För att utmätning skall få. ske enligt någon av före

gående paragrafer i 5 kap. krävs att egendomen - på grund av besittning 

eller registrering eller vad som eljest har blivit upplyst - kan antas tillhöra 

gii\denären. Beredningen har ansett att möjlighet till utmätning bör finnas 

även om det mb.hända inte kan anses styrkt att gäldenären är ägare men det 

likväl finns anledning till antagande att egendomen tillhör honom. Om 

utmätning sker i sådant fall, bör förbehåll göras för tredje mans eventuella 
rätt. Äganderättsfrågan hör emellertid som regel klaras ut innan realisation 

sker. Bestämmelser i saken har tagits upp i 20 §. 

I första stycket har angetts att om det finns anledning anta att gäldenären 

är ägare till annan lös egendom än registrerat skepp eller registrerat luft

fartyg utan att det föreligger sådant fall som avses i 16-18 §§,egendomen 

får utmätas med förbehåll för tredje mans rätt. För att bestämmelsen skall 
fä tillämpas krävs enligt beredningen objektiva skäl till stöd för gälde

närens äganderätt. Om det framgär att egendomen tillhör annan än gälde

nären. får den inte tas i mät. 

Beredningen päpekar att bestämmelsen enligt förslaget inte är tillämplig 

beträffande registrerat skepp eller registrerat luftfartyg. Är gäldenären in

skriven som ägare till sådan egendom, får den utmätas, om det inte fram

går att den tillhör tredje man ( 17 § andra och tredje styckena). Är annan än 

gäldenären inskriven som ägare, får utmätning ske, om skeppet eller luft

fartyget på grund av vad som har blivit upplyst - i praktiken att gäldenären 

visas ha en fångeshandling - kan antas tillhöra honom (16 §). Vid tillämp

ning av de angivna bestämmelserna skall i fråga om skepp beaktas reglerna 

om inskrivningens materiella rättsverkan i 19 § sjölagen. Det torde enligt 

beredningen knappast finnas utrymme för utmätning av registrerat skepp 

eller registrerat Juftfartyg i andra fall än som har sagts nu, frånsett utmät

ning för fordran med pant- eller retentionsrätt. Av liknande skäl föreslår 

beredningen inte beträffande fast egendom nägon motsvarighet till 20 §. 

Bestämmelsen i 20 § äsyftar enligt beredningen i första hand fordringar 
som inte grundas på löpande skuldebrev och rättigheter. I fråga om sädan 

egendom är det ofta svårt för förrättningsmannen att fä tillräcklig utred-
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ning för att på ett tillfredsställande sätt kunna bedöma vem egendomen till

hör. Beträffande lös sak som finns i gäldenärens hesittning blir bestäm
melsen knappast tillämplig i praktiken (jfr 17 §första stycket). 

I andra stycket meddelas hestämmelser om lösandet av äganderätts
tvisten, när egendom enligt första stycket har utmätts med förbehåll för 

tredje mans rätt. Eftersom gäldenärens rätt till egendomen i sådant fall inte 
stöds av någon presumtion, kan enligt heredningen tredje mannen inte rim

ligen åläggas att ta initiativ till rättegång. Initiativet bör i stället komma 

från sökanden. Det synes inte behövligt att gäldenären instäms. Bered
ningen föreslår därför att kronofogdemyndigheten, om det finnes ända

målsenfigt. skall förelägga sökanden att väcka talan i saken mot tredje 

mannen. Saken gäller - i allt fall prejudiciellt - äganderätten till den 

utmätta egendomen. Sökandens talan bör emellertid strängt taget inte gå ut 

på mer än att han genom utmätning har vunnit en rätt till betalning ur 
egendomen som gäller mot tredje mannen. Vid behov kan även yrkas åläg

gande för tredje mannen att utge egendomen till kronofogdemyndigheten. 

Något hinder bör dock inte möta att sökanden låter sitt yrkande avse att 

gäldenären har bättre rätt till egendomen än tredje mannen, om man blott 
har klart för sig att dom i saken, trots en sådan utformning av hans talan, 

inte får rättskraft mot gäldenären. 

Kronofogdemyndigheten har enligt förslaget diskretionär befogenhet att 

pröva. om föreläggande skall ges. Föreläggande bör emellertid enligt 
beredningen i allmänhet meddelas. Om rättegång redan pågår om ägande

rätten till egendomen, kan dock föreläggande underlåtas. Undantag kan 

vidare vara motiverat t.ex. om egendomen har sålts till gäldenären under 

äganderättsförbehåll och det är oklart huruvida full betalning har erlagts 

eller någon mindre post kvarstår. Föreläggande bör lämpligen meddelas i 
samband med utmätningsbeslutet. 

Enligt förslaget skall talan väckas inom en månad från det att före
läggandet har delgetts sökanden. Talan skall enligt 19 kap. 21 §väckas vid 
den allmänna underrätt där kronofogdemyndigheten finns. Beträffande 
egendom som avses i 10 kap. 12 § RB skall dock talan väckas vid rätten i 
den ort där egendomen finns. I föreläggandet skall anges - förutom den 
mot vilken talan skall väckas och tiden för talans väckande - behörig dom
stol (jfr 19 kap. 21 § sista stycket). Även påföljden av att talan inte väcks 

bör anges. 

Väcker inte sökanden talan i enlighet med givet föreläggande skall enligt 

förslaget utmätningen hävas, om inte tredje mannen har väckt talan i 
saken mot sökanden inom den angivna tiden (andra stycket andra 

meningen). Beredningen påpekar att beträffande talan av tredje mannen 

mot sökanden gäller allmänna forumregler enligt 10 kap. RB. Sådan talan 

måste enligt beredningen också kunna väckas vid domstol som enligt 19 
kap. 21 §är behörig att pröva motsvarande talan som väcks av sökanden. 
Påföljden för sökanden av underlåtenhet att väcka talan är ovillkorlig, om 
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inte laga förfall har visats före utgången av tiden (jfr 19 kap. 6 § andra 
stycket). 

Beredningen framhåller att det är uppenbart att utmätningen ocksa skall 

hävas. om sökanden visserligen har väckt talan enligt givet föreläggande 

men hans talan ogillas genom dom som vinner laga kraft eller om mfllet av

visas eller avskrivs eller talan förfaller och det inte längre står sökanden 

öppet att fullfölja eller flnyo väcka talan. Om rättegång inte har inletts inom 

föreskriven tid eller den har avslutats utan att sökandens talan har bifallits, 

bör detta styrkas genom bevis !•om företes hos kronofogdemyndigheten. 

Denna skall då häva utmätningen. Om sökanden vinner processen, fär han 

vända sig till kronofogdemyndigheten och med åberopande av lagakraft

vunnen dom begära att det exekutiva ärendet tas upp på nytt. Hävs utmät

ningen på grund av att sökanden inte har efterkommit meddelat före
läggande, kan - framhaller beredningen - sökanden göra ny ansökan om 

utmätning. Något formellt hinder föreligger inte att då på nytt utmäta 

samma egendom, men detta kan som regel inte vara praktiskt ändamåls

enligt. 
Att kronofogdemyndigheten i samband med utmätning har förelagt 

sökanden att väcka talan hindrar inte, anför beredningen, att utmätnings

beslutet kan överklagas i vanlig ordning. Om talan har väckts i enlighet 

med föreläggandet, kan det i det särskilda fallet vara lämpligt att rätte

gångsmålet vilar tills besvären över utmätningen har blivit slutligt prövade. 

Beredningen påpekar att frågan om hinder mot försäljning när före

läggande har meddelats regleras• 9 kap. 4 §. 

Väcker sökanden talan mot tredje mannen om äganderätten till den 
utmätta egendomen eller väcker tredje mannen talan härom mot sökanden, 

torde enligt beredningen av allmänna processrättsliga principer följa att 

dom i målet inte blir bindande mot gäldenären. Saken rör emellertid 

dennes rätt och han torde vara beTättigad att delta i rättegången som inter
venient (jfr 14 kap. 9 § RBJ. Likaså torde sökanden. om rättegång angående 
egendomen pagår mellan gäldenären och tredje mannen när utmätning sker 

eller om en av dem efter utmätningen väcker talan mot den andre, kunna 

inträda som intervenicnt i den rättegången. Frågan huruvida dom i målet 

får rättskraft mot sökanden torde enligt reglerna om succession under 

rättegång bero av om talan har väckts redan innan utmätning skedde eller 

inte. 
Remissyttrandena. Beredningens förslag i 5 kap. 20 §kritiseras av några 

remissinstanser. Hovriitten för Västra Sverige framhåller att det i prak

tiken torde vara omöjligt att upprätthålla ·någon skillnad mellan fall då 

egendom fär utmätas enligt 16 § på grund av att den kan antas tillhöra 

gäldenären och fall då utmätning får ske enligt 20 § på grund av att det finns 

anledning anta att gäldenären är ägare till egendomen utan att sådant fall 

som avses i 16 § föreligger. Hovrätten anser inte att det finns något behov 

av bestämmelsen och föreslår att den fär utgå. Även hovrätten för Öi·re 
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Norrland anser att hesvärliga gränsdragningsproblem skulle kunna upp

komma mellan 16 och 19 samt 20 *§. 
RS\/ ifrågasätter om den situation som åsyftas i paragrafen behöver reg

leras. Bestämmelsen torde inte komma att tillämpas i någon nämnvärd 

omfattning. Det torde dessutom vara orealistiskt att tänka sig att sökanden 

skulle väcka talan mot tredje mannen. eftersom bevisbördan antagligen 

skulle ligga pä sökanden. Gränsdragningen mellan 19 och 20 §§ skulle 

också bli svår att genomföra i praktiken. Liinsstyrelsen i Stockholms /iin 

anser alt paragrafen är svårtolkad och tror att stor tveksamhet kommer att 

råda i praktiken vilken av 19 §och 20 §som skall tillämpas. 

Adl'O/.:atsamjimdet vänder sig mot att föreläggande att väcka talan skall 

ges "om det finnes ändamålsenligt". Samfundet, som påpekar att priset 

kan bli avsevärt lägre om försäljning sker med förbehåll för tredje mans 

riitt. framhåller att det ligger i såväl sökandens som gäldenärens intresse 

al! äganderällsfrågan blir klarlagd. Det är också allmänt sett inte önskvärt 
att försäljning sker med förbehåll för tredje mans rätt. Samfundet anser 

därför riktigast att föreläggande alltid skall meddelas. 

Enligt RS\/ är paragrafen utformad enbart för enskilda mål. Om de före

slagna hestämmelserna godtas. bör de gälla även i allmänna mål. Läns

styrelsen i Stockholms län anser det vara tveksamt vem som skall 

representera staten om föreläggande ges i allmänt mål. 

FöredruRanden. Enligt 4 kap. 17 § i departementsförslaget får 

utmätning ske av lös egendom om det på grund av vad som har blivit 

upplyst i målet kan anses framgå att egendomen tillhör gäldenären eller 

om den kan antas tillhöra honom enligt de särskilda presumtionsbestäm
melserna. Beredningens förslag i nu förevarande paragraf avser däremot 

det fallet att vissa skäl tyder på att egendomen tillhör gäldenären utan att 

dessa skäl dock är så starka att det kan anses framgå av utredningen i 

målet att gäldenären är ägare. Äganderättsfrågan är alltså oklar. 
Bestämmelsen tar närmast sikte på fordringar och rättigheter vilka inte 
grundas på presentationspapper. I fråga om sådan egendom saknas i 

allmänhet något yttre faktum som kan vara till ledning vid bedömande av 

äganderättsfrågan. 
Också jag anser att det finns visst behov av att kunna göra utmätning av 

lös egendom när sådan möjlighet inte står till buds enligt 17- 19 §§. Jag 

syftar t.ex. på fall då en muntlig fordran eller en bostadsrätt har anvisats 

till utmätning. men det är oklart hur det ligger till med gäldenärens rätt till 

egendomen. Om kronofogdemyndigheten saknar befogenhet att besluta 

utmätning i sådana fall. torde borgenären inte kunna komma åt gälde

närens eventuella rätt till egendomen annat än möjligen genom konkurs. 

En bestämmelse av det slag som beredningen har förordat bör också 

indirekt kunna få betydelse på så sätt att en betalningsovillig gäldenär inte 

vinner så mycket på att söka försvåra utredningen om sina ekonomiska 

förhållanden. 

29 Riksdaf?l'll 1980/81. I sam!. Nr8. Del I 

4 kap. 21 .~ 449 



Prop. 1980/81: 8 

Vid bedömande av huruvida möjlighet bör införas till utmätning i den 

aktuella situationen bör vidare beaktas att den föreslagna bestämmelsen 
inte kan anses innebära något opåkallat ingrepp i tredje mans rättsställ

ning. För utmätning bör krävas konkreta skäl till stöd för gäldenärens 

äganderätt. Utmätning bör ske med förbehåll för tredje mannens rätt och 

föreläggande bör riktas till sökanden. som har att väcka talan vid äventyr 

att utmätningen hävs. Även om bestämmelsen inte kan väntas komma att 

anv~indas i någon större omfattning. anser jag därför att flera skäl talar till 

förmån för beredningens förslag. 

Några remissinstanser har ansett att bestämmelsen skapar problem vid 

gränsdragningen mot föregående paragrafer. Enligt min mening torde dock 

gränsdragningssvårigheterna inte bli så stora alt man av den anledningen 

bör avstä från att genomföra beredningens förslag. 

Jag förordar alltså att förslaget godtas med vissa redaktionella jämk

ningar. I enlighet härmed anges i förevarande paragraf att om lös egendom 

inte kan utmätas enligt 17-19 ~!i men sannolika skäl föreligger att egen

domen tillhör gäldenären. egendomen fär utmätas med förbehåll för tredje 

mans rätt. I en andra mening före:>krivs att detta dock inte gäller registrerat 

skepp eller registrerat luftfartyg. 

Enligt min mening bör föreläggande att väcka talan meddelas i praktiskt 

taget alla fall då utmätning har skett enligt förevarande paragraf. Undan
tagsvis kan det dock finnas aniledning att underlåta föreläggande. Jag 

tänker bl.a. på det fallet att rättegång redan pågår om äganderätten till 

egendomen. För att det tydligare skall framgå av bestämmelsen att före

läggande skall underlåtas endast i undantagsfall synes bestämmelsens 
lydelse böra jämkas något i förhållande till beredningens förslag. I departe

mentsförslaget anges sålunda att kronofogdemyndigheten skall meddela 

föreläggande att väcka talan, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. 

I I kap. 7 ~ första stycket i departementsförslaget har tagits upp en 
uttrycklig föreskrift om att i allmänt mål anses staten resp. kommun som 

sökande. Förevarande paragraf är alltså utan vidare tillämplig även i all

männa mål. En särskild fråga är vem som skall företräda det allmänna i 

tvist som enligt paragrafen hänskjuts till domstol. Enligt min mening bör 

det allmänna därvid representera~. av RSV (jfr vad jag har anfört under 20 

§ ). Bestämmelse härom har tagits upp i 2 kap. 30 § andra stycket. 

22 § I paragrafen ges bestämmelser om förfarandet när tvist råder om 

utmätt fordrans eller rättighets b•:stånd eller i vad mån utmätt pantbrev 

m.m. utgör säkerhet för fordran. Paragrafen motsvarar 5 kap. 21 §bered

ningens förslag. 

Gällande rätt. Tvist angående fordrans eller rättighets bestånd hindrar 

enligt gällande rätt inte att fordringen eller rättigheten tas i mät. I fall då 

fråga om dess bestånd var beroende på särskild prövning när utmätningen 

skedde eller då var prövad genom beslut som inte hade vunnit laga kraft får 
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enligt 88 h * 2 mom. UL som regel försäljning inte äga rum utan gälde

närens samtycke. Exekutiv myndighet torde inte kunna förelägga part att 

väcka talan vid domstol om fordringens eller rättighetens bestånd. 

Enligt 91 a * UL kan pantbrev i fast egendom eller i skepp utmätas hos 

den intecknade egendomens ägare. i den mån pantbrevet inte utgör pant. 

Råder efter utmätning av pantbrev tvist i vad mån det utgör säkerhet för 

fordran (''huruvida något finns att utmäta") skall enligt 4 mom. i para

grafen utmätningsmannen. om skäl är därtill. förelägga sökanden att inom 

en månad efter det att föreläggandet har delgetts honom väcka talan mot 

gitldenärcn och den som bestrider att något finns att utmäta. Talan skall 

beträffande pantbrev i fast egendom väckas vid den domstol som anges i 

10 kap. 10 * RB och i fråga om pantbrev i skepp vid den domstol till vilken 

utmätningsmannens tjänstgöringsområde hör. Efterkommer inte sökanden 

föreläggandet och är inte talan i saken väckt av annan part. går enligt 5 
mom. utmätningen åter. Bestämmelserna i 91 a * gäller inte skuldebrev 

som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar därtill. 

Lagheredni11gen. Beredningen framhåller att även dess förslag intar 

sti'lndpunkten att tvist om fordrans eller rättighets existens inte utgör 

hinder mot utmätning. För att utmätning skall kunna äga rum måste det 

dock föreligga skäl till antagande att gäldenären har en fordran eller rättig

het. Finns hos gäldenären handling som utgör bevis om fordran eller rättig

het. torde innehavet därav ofta vara tillräckligt. I övrigt får kronofogde

myndigheten grunda sin bedömning på uppgifter från sökanden och gälde

nären och från den mot vilken uppgiven fordran eller rättighet riktas. 
( 

Det är enligt beredningen tydligt att en tvistig fordran eller rättighet inte 

utgör något begärligt försäljningsobjekt. Risk föreligger att egendomen till 

skada för pa11erna blir såld för en ringa del av sitt egentliga värde, kanske 

till någon som handlar i spekulationssyfte. Beredningen har ansett att tvist 

angående utmätt fordrans eller rättighets bestånd regelmässigt hör lösas 

innan kronofogdemyndigheten söker realisera den utmätta egendomen. 

Kronofogdemyndigheten bör därför kunna meddela föreläggande att väcka 

talan i saken vid domstol. Bestämmelse härom har tagits upp i första 

stycket av 5 kap. 21 §. Det anges där att om fordran eller annan rättighet 

har blivit utmätt och tvist råder om fordringens eller rättighetens bestånd, 

20 * andra stycket har motsvarande tillämpning. 

Tvekan om beloppet av viss fordran kan föreligga, anför beredningen, 

utan att man kan talan om tvist i vanlig mening mellan gäldenären och 

sekundoglildenären. Ibland kan klarhet utan större omgång vinnas efter 

niigra dagar. i andra fall måste man vänta längre tid. I sådana fall bör 

utmätning kunna liga rum omedelbart i avvaktan på närmare upplysningar. 

Beredningen framhåller atc bestämmelsen i första stycket innebär att 

kronofogdemyndigheten kan förelägga sökanden att väcka talan mot den 

som den utmätta fordringen eller rättigheten riktar sig mot. Föremål för 

talan är fordringens eller rättighetens existens. Talan därom kan i fråga om 
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fordran vid behov förenas med yrkande om åläggande för svaranden i 

mälet att utge fordringsbeloppet eller, om endast en del har blivit utmätt, 

motsvarande belopp till kronofogdemyndigheten. Föreläggande skall med

delas om det finnes ändamälsenl igt. Pågår rättegi\.ng om saken när utmät

ning sker, bör enligt beredningen föreläggande underli\.tas. När tvisten 

gäller endast en mindre del av fordran eller motsvarande, kan det vara för 

betungande för sökanden, om föreläggande ges. 

Talan skall enligt förslaget väckas inom en mi\.nad frän det att före

läggandet har delgetts sökanden. Om behörig domstol gäller vad som i 

allmänhet är föreskrivet därom. dvs. bestämmelserna i JO kap. RB ( 19 kap. 

21 ~ tredje stycket i förslaget). Av hänvisningen till 20 * andra stycket 

följer vidare. framhi\.ller beredningen, att utmiitningen skall hävas om 

sökanden inte efterkommer föreläggandet att väcka talan mot tredje 

mannen och denne inte har väckt talan i saken mot sökanden inom den 

angivna tiden. 

Beredningen erinrar om att det i frftga om anstånd med försäljning när 

tvist rftder om utmätt fordrans eller riittighets bestånd finns bestämmelse i 

9 kap. 4 ~ andra stycket. 

Enligt andra stycket i 5 kap. 21 ~ skall vad som sägs i första stycket gälla 

även när tvisten i fall som avses i 5 kap. 3 * andra stycket rör i vad mån 

pantbrev eller annan inteckningshandling utgör säkerhet för fordran. 

Bestämmelserna i 20 * andra stycket skall alltså tillämpas även i detta fall. 

Beredningen påpekar att förslaget även omfattar det fallet att utmätningen 

har avsett skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar därtill. 

1 övrigt innebär förslaget smärre jämkningar i förhållande till vad som 

stadgas i 91 a ~ UL, bl.a. så till vida att sökanden inte behöver instämma 

glildenären. Det är tillräckligt att han väcker talan mot tredje mannen, dvs. 

mot den som bestrider att nägot fanns att utmäta. Bestämmelser om 

behörig domstol meddelas i 19 kap. 21 § tredje stycket. Enligt sista stycket 

i 19 kap. 2 I ~ skall i föreläggande anges den domstol vid vilken talan skall 

viickas. 

Remissyttrandena. Adl'Okat.rnmfundet förordar, i enlighet med vad 

samfundet har anfört beträffande föreläggande enligt 20 ~.att föreläggande 

alltid skall meddelas när tvist som avses i 21 § räder. 

Enligt hm·riitten .fi'ir \liistra Srcrige torde möjligheten enligt andra 

stycket att hänvisa till rättegång beträffande pantbrev eller annan inteck

ningshandling vara helt opraktisk. Behov av hänvisning till rättegång synes 

inte föreligga i annat fall än då tredje man gör anspråk på att vara ägare till 

den intecknade egendomen. Bestimmelse om föreläggande i sådant fall 

finns i 5 kap. 19 och 24 §§. Hovrätten föreslår därför att andra stycket i 21 

§ ffir utga. Hm·riittcn .Mr Ö1·rc Norrland och RS\i är av liknande uppfatt

ning. RSV tillägger att hänvisning till rättegång aldrig torde bli aktuell i 

praktiken samt att det inte kan ligga i borgenärens intresse att väcka talan 

för att fä fastslaget att utrymme för utmätning föreligger. 
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Sn'a hm·riitt tar upp frågan om inte bara kronofogdemyndigheten utan 

iivcn hovriitt kan hänvisa tvist till rättegi'lng. Hovrätten. som gör gällande 

att hovrätt f.n. saknar möjlighet att meddela föreläggande enligt 91 a S 4 

mom. UL anser det oklart om denna begränsning avses kvarstå i UB. 
Hovrätten utgi'lr emellertid frän att även hovrätt bör ha hcfogcnhet att hän

visa tvist till rättegång och detta gäller även andra fall av föreläggande 

enligt förslaget. Lagtexten eller motiven synes böra förtydligas. 

Föredraganden. Den av heredningen föreslagna regeln om föreläggande 

för sökanden att väcka talan rörande beståndet av tvistig fordran eller 

rättighet som har utmätts (första stycket) har allmänt godtagits av remiss

instanserna. Aven jag biträder förslaget. I fråga om bestämmelsens 

närmare utformning anser jag. till skillnad från en remissinstans. att före

liigganJe inte alltid bör meddelas. när tvist som avses i paragrafen före

ligger. Bl.a. mt1ste kronofogdemyndigheten pröva i vad mån den mot vilken 

förmodad forJran eller riittighet riktar sig kan ha fog för sin ståndpunkt. 

ForJran eller rättighet som utmäts kan ocksn redan vara föremål för rätte

gång mellan kontrahenterna. KronofogdemynJigheten måste därför ha en 

diskretionär befogenhet att pröva huruvida föreläggande bör meddelas. 

I beredningens förslag hänvisas i paragrafen till 20 * andra stycket. där 

som förutsiittning för föreläggande anges att "det finnes ändamålsenligt". 

I Jepartcmentsförslaget har emellertiJ i motsvarande bestämmelse. 21 * 
andra stycket. föreskrivits att föreläggande i fall som avses där skall meJ

delas om Jet inte av särskilt.la skäl är obehövligt. En sådan regel torde 

passa mindre väl vid tvist som avses i förevarande paragraf. I 22 § föreslås 

i stället att förelägganJe skall meddelas om skäl föreligger (jfr 20 § ). Till 

följd härav har hänvisning inte heller i övrigt skett till 21 *andra stycket. 

Ett par remissinstanser har hävdat att något behov inte finns att med

dela föreläggande i frågan huruvida något finns att utmäta av pantbrev eller 

skuldebrev som är intecknat i luftfartyg m.m. Jag kan inte dela den 

meningen. Om det är oklart huruvida pantbrev eller annan intecknings

handling till fullo utgör säkerhet för fordran. är det som regel inte lämpligt 

vare sig att den intecknade egendomen tas i anspråk eller att det utmätta 

pantbrevet resp. den utmätta inteckningshandlingen pantförskrivs till 

sökanden (jfr 9 kap. 13-15 §§ ). Även om bestämmelsen i andra stycket 

inte kan väntas bli tillämpad ofta. är jag inte beredd att frångå den bedöm

ning som gjordes när motsvarande bestämmelse infördes år 1971 beträf

fande pantbrev i fastighet och år 1973 i fråga om pantbrev i skepp. 

I förevarande paragraf anges. på samma sätt som i andra bestämmelser 

om föreläggande. att föreläggande under angivna förutsättningar meddelas 

av kronofogdemyndigheten. Det är emellertiJ uppenbart att samma 

befogenhet tillkommer överinstans. när utmätningen har överklagats. Mot

svaranue gäller f. n. och någon uttrycklig bestämmelse i saken kan inte 

anses behövlig. 

Av sammanhanget framgår att med "tredje man" avses i första stycket 
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den mot vilken utmätt fordran eller rättighet riktar sig. I andra stycket 

åsyftas tredje man som bestrider att något finns att utm~Ha. 

När föreläggande enligt förevarande paragraf meddelas i allmiint mal. 

hör Jet allmänna företriidas av RSV (.jfr under 20 ~ ). Se vidare 2 kap. 30 * 

andra stycket. 

23 * I paragrafen. som motsvanr 5 kap. 22 *i beredningens förslag. reg

leras lagfartens hctyJelse vid utmätning av fast egendom. 

Giiflamle riitt. Enligt 82 s I mom. UL skall den som har lagfart p;i fast 

egendom antas vara ägare till egendomen. om det inte styrks att den tillhc1 

annan. I 2 mom. anges att tvist om äganderätten till fast egendom. pa 
vilken gäldenären har lagfart eller till vilken han har fangeshandling. inte 

utgör hinder mot utmätning. Bestämmelserna härrör från 1971 års lagstift

ning om fastighetsexekution. 

Lagberedningen. Enligt förslaget skall gäldenären antas vara iigare till 

fast egenJom på vilken han har lagfart. om det inte framgår att den tillhör 

tredje man. Fastighet får alltså ifl"~:e tas i anspråk för fordran mot den som 

har lagfart. om det visas att han har överlåtit fastigheten eller att denna av 

annan anledning tillhör tredje man. Å andra sidan utgör den omstiindig

heten att tredje man har lagfart inte hinder mot utmätning. om det visas att 

fastigheten tillhör gäldenären. Härvid krävs enligt beredningen regel

mässigt att denne har en formellt riktig fångeshandling som leder tillbaka 

till senaste lagfart. Gäldenären hart.ex. förvärvat fastigheten av den som 

alltjämt har lagfart men gäldenären har ännu inte sökt lagfart. Även andra 

fall kan tänkas. 
Beredningen påpekar att med fa:;t egendom avses även tomrätt (2 kap. 10 

§ andra stycket). Lagfarten motsvaras beträffande tomträtt av inskrivning 

av upplåtelse eller förvärv av tomträtten. 

Beträffande bestämmelsen i 82 !i 2 m0m. UL - att tvist om äganderiitten 

till fast egendom. varå gäldenären har lagfart eller vartill han har fånges

handling. inte utgör hinder mot utmätning - framhåller beredningen att det 

utan särskild bestämmelse är tydligt att fast egendom, som på grund av 

presumtionsbestämmelsen i 5 kap. 22 § eller på grund av vad som har 

blivit upplyst i ärendet kan antas tillhöra gäldenären. får utmätas även om 

tvist råder angående äganderätten till fastigheten. Motsvarande gäller 

beträffande lös egendom. Förslaget saknar därför motsvarighet till bestäm

melsen i 82 § 2 mom. UL. 
Remissyttrandena. Horriillen för \iiistra Si·erige vänder sig mot att av

tal om överlå.telse av fast egendom skall ha verkan mot överlåtarens borge

närer utan att förvärvaren har sökt lagfart. Risken för att en gäldenär 

genom skentransaktioner söker undandra fastighet frå.n utmätning är 

uppenbar. Hovrätten på.pekar vidare att beredningens stå.ndpunkt färden 

konsekvensen att utmätning skall ge företräde framför senare överlå.telse 

av fastigheten redan i och med beslutet om utmätning. Däremot skall enligt 
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förslaget förmänsrätten anknytas till att anteckning görs i fastighetsboken. 

Hllvriitten anser att denna brist pä överensstämmelse mellan reglerna om 

företräde i rättsförv~irv och reglerna om förmånsrätt gör systemet 

svåröverskådligt. Därtill bidrar också att frågan om företräde i rättsförvärv 

inte har lösts enhetligt för alla objekt som omfattas av inskrivningssystem. 

Fiireclraga11cle11. Beredningens förslag att överlåtelse av fast egendom 

skall vara gällande mot överlatarens borgenärer redan i och med över

låtelseavtalet st:i_mmer överens med vad som gäller f.n. Den nuvarande 

ordningen. som tillkom är 1971. har såvitt jag känner till inte föranlett 

olägenheter i den praktiska tillämpningen. Förslaget har också godtagits av 

s~t gott som alla remissinstanser. Endast en instans har kritiserat förslaget 

och ansett att överlåtelse inte bör bli giillande mot överlåtarens borgenärer 

förriin förvärvaren har sökt lagfart. Jag finner emellertid inte anledning att 

nu frtmgft den bedömning som gjordes ar 1971. Särskilt bör nämnas att den 

som köper fast egendom vanligen betalar en stor del av köpeskillingen 

redan vid köpeavtalet. Om man skulle kräva ansökan om lagfart för att en 

förvärvare skall vinna skydd mot överlåtarens borgenärer. skulle detta 

leda till att lagfart i allmänhet måste sökas redan på grund av köpe

kontrakt. En sädan utveckling är inte önskvärd. Man skulle troligen också 

fa räkna med ofta förekommande rättsförluster. Det förhållandet att vid 

utmätning av fast egendom olika tidpunkter blir avgörande i skilda kon

kurrenssituationer utgör inte heller skäl att ändra den nuvarande ord

ningen. Jag ansluter mig sålunda till beredningens ståndpunkt i frågan. 

Frttgan om konkurrens mellan utmätning samt överlåtelse av egen

domen resp. inteckning däri behandlas under 30 §. 

1 förevarande paragraf anges att gäldenären skall antas vara ägare till 

fast egendom på vilken han har lagfart. om det inte framgår att egendomen 

tillhör tredje man. Att bestämmelsen är tillämplig även beträffande tomt

rätt följer av I kap. 11 § andra stycket. Jag delar uppfattningen att någon 

motsvarighet till bestämmelsen i 82 § 2 mom. UL inte behövs. 

24 § Paragrafen. som motsvarar 5 kap. 23 § beredningens förslag. inne

håller bestämmelser om utmätning i fall <lä gäldenärens rätt till fast egen

dom är villkorlig. 
Giillancle riitt. Att fast egendom har överlåtits villkorligt hindrar inte att 

det värde som överlåtarens resp. förvärvarens villkorliga innehav repre

senterar kan tillgodogöras av borgenärerna genom utmätning. Bestäm

melser härom infördes genom 1971 års lagstiftning om fastighetsexekution 

och togs upp i 82 a § UL. I I mom. första meningen anges att om överlåtel

se av fast egendom beror av villkor som ännu inte är uppfyllt. överlåtelsen 

inte utgör hinder mot utmätning av egendomen för fordran hos överlåta

ren. Enligt andra meningen omfattar utmätningen i sådant fall även över

låtarens rätt mot den som har förvärvat egendomen. Uppfylls villkoret, 

gäller enligt tredje meningen utmätningen därefter endast överlåtarens rätt 
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mot förvärvaren. I 2 mom. i samma paragraf föreskrivs i första meningen 

att utmiitning av fast egendom även får äga rum för fordran hos den som 

har förviirvat egendomen, fastän hans förvärv beror av villkor. Går gälde

niirens förviirv ater. omfattar enligt andra meningen utmätningen därefter 

endast den riitt som han i sådant fall har mot den som överlät egendomen. 

I 62 - 66 ** FfL finns hestämmel;;er om försäljning efter utmätning av vill

korlig riitt till fastighet. 

I fräga om lös egendom saknar U L uttryckliga bestämmelser om utmät

ning av villkorlig riitt diirtill. Däremot finns vissa regler rörande hl.a. för

sLljning av villkorlig äganderätt till registrerat skepp. luftfartyg och inteck

nade .reservdelar till luftfartyg (89 § 2 rnom .. 201§4 mom. och 213 as 2och 

3 mom. lJL). 

· l.t1ghered11i11ge11. Beredningen~; förslag till 5 kap. 23 § stämmer i sak helt 

överens med nuvan'nde regler i ~:2 a § UL om utmätning av fast egendom 

till vil..;.en giildenären har villkorlig rätt. Beredningen erinrar om att bestäm

melser .. om försäljning efter utmätning av villkorlig rätt finns i 13 kap. 

f.2-n<' ~§ i förslaget. 

I betiinkandet uppmiirksamma~. också frågan om utmätning av villkorlig 

riitt till liis.egendom. Att villkorlig överlåtelse av lös egendom inte hindrar 

utmiitning av kvarvarande eller förvärvad villkorlig rätt till egendomen hos 

iiverfataren resp. förvärvaren är enligt beredningen tydligt. Saken ligger 

emellertid n:'igot annorlunda till iii1 beträffande fast egendom. 

I fr!1ga om fast egendom skall, påpekar beredningen. enligt gällande lag 

sjiilva egendomen tas i mät. oaktat gäldenärens rätt endast är villkorlig. 

Detta hiinger foimst samman med att gäldenären kan söka inteckning i fast 

egendoni trots att den är utmätt. Utmätning som sker medan gäldenärens 

riitt iir villkorlig maste därför - etmu villkorligt - gälla i själva fastigheten 

för att den skall kunna ge åsyftad förmånsrätt i denna. om giildenärens rätt 

till egendomen blir ovillkorlig. Vidare framhåller beredningen att gälde

niirens riitt till fast egendom kan vara villkorlig beträffande visst område av 

fastigheten - t.ex. efter överlåtels1! av tomtmark som skall avstyt.:kas - och 

ovillkorlig betr~iffande Merstoden .. Utmätningen bör ge samma rätt till det 

hela. med det villkor som gäller for gäldenärens innehav. 

Vad som har sagts om utmätning av fast egendom när gäldenärens rätt är 

villkorlig är enligt beredningen tillämpligt även i fråga om villkorlig rätt till 

ideell andel av fastighet och villkorlig rätt som tillkommer gäldenären 

såsom förvärvare av visst område av fastighet. 

Beredningen har övervägt om den angivna regleringen för fast egendom 

bör utsträt.:kas till motsvarande situationer beträffande registrerat skepp 

eller registrerat luftfartyg. I fråga om sådan egendom utesluter emellertid 

utmiitning möjligheten att inteckna egendomen (283 § första stycket 6 

sjölagen 01.:h 12 ~ lagen 1955:227 om inskrivning av rätt till luftfartyg). 

Beträffande skepp gäller detta enligt uttrycklig bestämmelse även om 

endast gäldenärens villkorliga äganderätt har utmätts. Detsamma måste 
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enligt heredningcn antas gälla i fråga om luftfartyg. Något behov av att för

klara själva skeppet eller luftfartyget utmätt för att utm~itningen skall ge 

åsyftad förmånsrätt föreligger alltså inte. Inte heller i övrigt finns enligt · 

beredningen skäl till en sådan ordning som gäller för fast egendom. 

Beträffande skepp och luftfartyg liksom i fråga om annan lös egendom 

skall därför enligt förslaget utmätningen. niir gäldenärens rätt är villkorlig. 

avse den rätt som gäldenären har förbehällit sig resp. förvärvat enligt av

talet. Överlag gäller emellertid betriiffande lös egendom att om villkorlig 

överlåtelse har skett och förvärvarens rtitt enligt civilrlittsliga regler inte är 

skyddad mot överlåtarens horgenärer. utmätning hos överlåtaren skall 

avse sjiilva egendomen, t.e.x. om den som har förvärvat villkorlig iigande

rätt till registrerat skepp inte har sökt inskrivning (se 19 § sjölagen) eller 

om villkorligt såld lös sak inte har !raderats och lösöreköpsförordningens 

bestämmelser inte heller har iakttagits. Vidare påpekar beredningen att 

utmiitningssökandcns fordran kan vara förenad med pant- eller rctentions

rätt i lös egendom som glildenären har överli\tit villkorligt. För sådan 

fordran får själva egendomen utmätas. om pant- eller retentinnsrätten inte 

är beroende av det villkor som gäller för gäldenärens r~itt till egendomen. 

Beredningen har inte ansett det behövligt att lagfästa vad som sålunda 

skall giilla. när gäldenären har överlåtit eller förvärvat lös egendom under 

villkor som även gäller mot sökanden. 

FiiredraRanden. Departementsförslaget stiimmer överens med bered

ningens förslag. Jag delar uppfattningen att n[1gra bestämmelser inte 

behövs om utmätning i fall då giildenärens riitt till lös egendom är vill

korlig. 

25 § paragrafen, som motsvarar 5 kap. 24 * beredningens förslag. 

regleras förfarandet när tredje man gör anspråk på utmätt fast egendom. 

Giillande räu. I fråga om utmiitt fastighet gäller enligt 5 * första stycket 
FfL att om någon påstår bättre rätt till fastigheten. överexekutor skall. om 

skäl föreligger därtill. förelägga honom att inom en månad efter det att 

föreliiggandet har delgetts honom väcka talan mot sökanden och den som i 

ärendet har antagits vara ägare till fastigheten. Talan skall väckas vid dom

stol som anges i 10 kap. 10 * RB. I andra stycket sägs att första stycket har 

motsvarande tillämpning. om annan än fastighetens ägare påstår att han 

iiger byggnad eller annat som framstår som tillbehör till fastigheten. Efter

kommes inte föreläggande enligt första eller andra stycket. är enligt tredje 

stycket talan mot sökanden förlorad, om inte sökanden inom tid som nyss 

har nämnts själv har väckt talan mot den som har påstått bättre rätt och 

den som i ärendet har antagits vara ägare. Paragrafen innehåller också 

bestämmelse om hinder mot förs;Hjning, när tvist föreligger om ägande

rätten. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår i 5 kap. 24 ~ att 19 ~ skall ha 

motsvarande tillämpning om utmätning sker av fast egendom och tredje 

4 kap. 25 * 457 



Prop. 1980/81: 8 

man gör gällande hättre rätt till egendomen eller vad som framstår som till

behör till denna. Förslaget ansluter till 5 * första - tredje styckena FfL, 

med den utvidgningen att regelr.1 omfattar alla fall då utmätningen gäller 

fast egendom och inte enbart det fallet att utmätningen gäller fastighet som 

sådan. Beredningen påpekar att bestämmelserna sålunda omfattar iiven 

den situationen att utmätning har skett av ideell andel i fastighet eller av 

villkorlig rätt till fastighet eller andel däri. Vidare omfattas bl.a. det fallet 

att tvisten rör visst område av fa~.tighet eller tillbehör (jfr 2 kap. 10 §första 

stycket). 

Utöver den nu nämnda utvidgningen innebiir förslaget. påpekar bered

ningen. en mindre ändring av rt'.glerna i 5 § FtL. nämligen såvitt angår 

verkan av föreläggandet för tredje man att väcka talan. Enligt 19 * i för

slaget. ltill vilken 24 § hänvisar, skall tredje mannen. även om han inte 

själv har väckt talan. vara bevarad vid sin rätt om sökanden har instiirnt 

tredje mannen inom den tid som har angetts i föreläggandet. I gällande lag 

förutsätts för motsvarande situati:on att sökanden har instämt även giilde

nären. Beträffande motiven till den ändrade ståndpunkten och verkan av 

att sökanden återkallar sin talan hänvisar beredningen till vad som har 

anförts under 19 *. 
Beredningen framhåller att av 19 kap. 21 § andra stycket framgär att 

talan skall väckas vid domstol som anges i 10 kap. 10 § RH. dvs.fastighets

forum. Enligt 19 kap. 45 §andra stycket i förslaget kan tid för vikkande av 

talan aterställas med tillämpning av 58 kap. 11 och 12 §* RB (se även 19 

kap. 6 ~andra stycket). 

Beredningen erinrar om att regler om hinder mot försiiUning av utmätt 

fast egendom. när föreläggande har getts att väcka talan. meddelas i 9 kap. 

H. 
Fiiredra~anden. Departementsförslaget stämmer - frånsett viss redak

tionell ändring - överens med beredningens förslag. När föreläggande 

meddelas i allmänt mål. bör det allmänna som borgenär företriidas av RSV 

(jfr under 20 §). Se 2 kap. 30 § andra stycket. 

26 § Paragrafen innehåller besHimmelser om tvist angäendc influtna 

medel sedan utmätt egendom har realiserats. Den motsvarar 5 kap. :!5 * 
beredningens förslag. 

Giillande rätt. Det synes något ovisst om enligt gällande lag före

läggande att väcka talan kan meddelas tredje man. som ger sig till kiinna 

först sedan utmätt egendom har sålts och då påstår att den sälda egen

domen tillhörde honom. Innebörden av 69 § UL är inte i alla avseenden 

klar och frågan står på motsvarande sätt öppen beträffande 5 § FfL. 

Lagheredningen. Beredningen framhåller att det till en början behöver 

klargöras huruvida den omständigheten. att besvär som tredje man har an

fört mot utmätning har ogillats genom beslut som har vunnit laga kraft. 

hindrar honom att återkomma under förfarandets fortsatta gång. Enligt 
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heredningens mening bör den omsHindigheten att besvären har ogillats inte 

medföra att tredje mannen förlorar ·sin rätt. Att så inte kan bli fallet i för

hållande till gäldenären är uppenbart, men det synes inte heller föreligga 

tillräckliga skäl att låta tredje man förlora sin rätt mot sökanden. Tredje 

mannen hör sålunda i princip ha rätt att återkomma under det exekutiva 

ilrendets fortsatta handläggning och hos kronofogdemyndigheten begära 

att utmiitningen hävs eller utverka föreläggande att väcka talan. Han kan 

dock inte ånyo överklaga utmiitningen. En annan sak är att den prövning 

som har skett med anledning av de anförda besvären kan ha en betydande 

bevisverkan och att det knappast i praktiken kan tänkas förekomma att 

tredje man under iirendets gång kan åstadkomma ny bevisning som föran

leder att hans rätt anses styrkt eller att föreläggande ges honom att väcka 

talan. I detta sammanhang nämner beredningen att enligt förslaget även 

giildenilrcn kan föra talan mot utmätningsbeslut på den grunden att tredje 

man är ägare ( 19 kap. 22 h Att ogillande av sådana besvär inte kan fä 

beröva tredje man hans möjligheter att föra talan om saken under ärendets 

fortsatta handl~iggning synes uppenbart. 

Även sedan försiiljning har skett finns enligt beredningen utrymme för 

s{1dant föreliiggande som avses i 19 eller 24 §.nämligen beträffande medel 

som har influtit. Niir medel har influtit genom att utmätt fordran har 

indrivits, bör ocksä föreläggande kunna meddelas i fråga om rätten till de 

influtna medlen lika viil som föreläggande tidigare har kunnat meddelas 

hetriiffande rlitten till sjiilva fordringen. 

Beredningen framhåller att de praktiska skälen att meddela föreläggande 

i nu berörda fall kan vara mindre vägande än närt vi sten har uppkommit på 

ett tidigare stadium. När tredje mannen visar skäl för sitt påstående om 

biittre rätt till influtna medel. kan nämligen kronofogdemyndigheten inne

h:'llla dessa - eventuellt nedsätta dem enligt lagen ( 1927:56) om gälds betal

ning genom penningars nedsättande i allmänt förvar - och låta veder

börande sjiilva ta initiativ efter gottfinnande. För att inte beloppet skall bli 

stående för länge eller sökanden på grund av tredje mans passivitet 

tvingas ta initiativ till rättegång när detta rimligen har bort ankomma på 

tredje mannen har beredningen emellertid ansett det lämpligt att krono

fogdemyndigheten kan ge föreläggande för denne att väcka talan om rätten 

till influtna medel. En bestämmelse härom har tagits upp i första stycket 

av 5 kap. 25 *· 
Enligt förslaget skall bestämmelserna i 19 och 24 §*. som gäller tvist 

angående utmätt lös eller fast egendom. ha motsvarande tillämpning 

beträffande rätten till influtna medel när egendomen har sålts. Mot

svarande gäller när utmiitt fordran har indrivits. Kronofogdemyndigheten 

kan enligt förslaget förelägga tredje mannen att väcka talan, om skäl före

ligger dlirtill. Beredningen framhåller att denna talan. som gäller bättre rätt 

till medlen. skall riktas mot sökanden och gäldenären. Föreläggande kan 

ges så länge beslut om fördelning eller om utbetalning inte har meddelats. 
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Om tredje mannen redan har förlorat sin riitt mot sökanden till fiiljd av 

reglerna i 19 eller :!4 §. kan fördäggande inte komma i frf1ga. Detsamma 

gäller. om sökanden hade sådan siirskild fi.irmfinsriitt i den utmiitta och 

sålda egendomen att hans riitt var oberoende av vem som var iigare till 

egendomen. 

Beredningen påpekar att om tredje man styrker att utmätt och silld egen

dom tillhlirde honom. influtna medel som eljest hade skolat tillkomma 

sökanJcn eller gäldenären skall betalas ut till tredje mannen. med undan

tag fi.ir nyss niimnda fall då borgeniircn hade särskild förmänsriitt. Enligt JJ 
~ första stycket kan samma resultat uppnt1s iivcn utan riittegi\ng. om inte 

tredje mannen har förlorat sin rätt. 

I 15 kar. föreslftr beredningen besnimmelser om verkan av alt utmätt 

egendom har sälts. vilka iiven rör förhällandet mellan sökanden och tredje 

man. Andra stycket i 5 kap. :!5 * ;nneht1ller en hänvisning till dessa bestiim

melser. 

Fiiredraganden. Departemen':sförslaget stiimmer niira överens med 

beredningens förslag. Andra stycket. som erinrar om bestiimmelserna i 14 

kap .. har kompletterats med en erinran om det fallet att utmiitt fordran har 

drivits in (jfr 14 kap. 5 § ). 

Aven när föreläggande i all miint mål meddelas enligt förevarande 

paragraf hör staten företrädas av RS V (jfr under :!O § l. Se :! kap. 30 * andra 

stycket. 

Utmätningsverkan av domstols beslut eller av betalning till kronofogdemyn

digheten 

27 § Denna paragraf. som motsvarar 5 kap. 15 § beredningens förslag. 

inm:häller hcshimmelser om utmätnings verkan av domstols hcslut om fast

ställelse till betalning ur viss egendom. 

Giillancle riitl. Har domstol fastställt att förfallen fordran skall utgå med 

särskild förmånsrätt i fast egendom. skall enligt 77 a * U L egendomen 

anses utmätt. Enligt 86 * I mom. förfaller denna verkan. om inte borge

nären senast två manader efter det att beslutet vann laga kraft hegiir 

försäljning av egendomen. Borgenär som begär försäljning är enligt 86 ~ :! 

mom. skyldig att förete lagakraftbevis samt. i förekommande fall. 

fordringsbevis och pantbrev i huvudskrift. Efterkommer han inte före

liigganJe härom. avskrivs framställningen. 

Laghered11i11ge11. Beredningen framhåller att om fordran har fastställts 

att utga ur viss egendom. därmed har blivit hestiimt vilken egendom som 

skall tas i anspråk vid utmätnin~ för fordringen. Det kan därför synas 

onödigt att kriiva siirskild ansökan om utmätning. Enligt beredningens för

slag skall visserligen överexekutm avskaffas och all slags egendom säljas 

av kronofogdemyndigheten. Krav på ansökan hos kronofogdemyndig

heten om utmiitning innebär därför inte att särskild myndighet kopplas in 
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enbart för utmiitningsbeslut. Självfallet medför dock krav på siirskild 

utmiitning en extra omgt111g tbl.a. delgivningsförfarandc) och viss tidsut

driikt. Horgeniirer med fordringar som lir förenade med särskild förmåns

riitt med kort preskriptionstid fttr ocksi:t genom den omedelbara 

utm:itningsverkan ökad möjlighet att undgå preskription. försavitt denna 

avbryts genom utmätning. 

Beredningen anser diirfi.ir att man inte nu hör göra 1.<'tgot avsteg frtm 

regeln i 77 a * CL. enligt vilken utmiitningsvcrkan toljer med faststiillelse 

av att förfallen fordran skall utgf1 med ~iirskild fi.irmansriitt i fast egendom. 

Samma veri;an synes d{1 liimpligen böra flilja med beslut varigenom har 

faststiillts att fordran skall utga med särskild förmånsriitt i registrerat 

skepp. registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg. 

i\ven hiir kan utmiitningsvcrkan medföra den fördelen att preskription 

avbryts till gagn för en eller flera borgeniirer. Sjöpanträtt i fartyg preskri

beras enligt sjölagen I.ex. reJan ett är från fordringens tillkomst. om 

fartyget inte dessförinnan blir föremål för säkcrstiilld kvarstad eller 

utmiitning som åtföljs av exekutiv försiiljning 1~48 s sjölagen). Heredningen 

erinrar i det1;1 sammanhang om att enligt förslaget hiir i riket registrerat 

skepp eller luftfartyg för utmätas även om det inte iir tillgängligt (7 kap. 5 

h 
Fordran kan. anför heredningen vidare. ocksä fastställas att utgti ur 

vanlig lös egendom. I.ex. pä grund av pant- eller retentionsriitt. Sådant 

faststiillelsebcslut kan meddelas I.ex. om den personliga bctalnings

skyldigheten har gtitt förlorad genom preskription eller om någon har ställt 

pant för annans skuld. Det kan emellertid möta svårigheter att i hit

hörande fall identifiera vanlig lös egendom. Vidare kan det förekomma att 

egendomen är i horgcnärens besittning eller innehas av tredje man för 

borgeniirens riikning. när beslut om betalningsfastställelse meddelas. men 

att därefter pant- eller retentionsrätten har upphört genom att egendomen 

har utfämnats eller kommit p[I avvägar. Fastställelsc av att fordran skall 

utgfl ur vanlig lös egendom torde f.ö. vara ganska siillsynt. Beredningen har 

därför inte ansett det ha något praktiskt värde att låta s::'\dan bctalningsfast

stiillelse medföra utmiitningsverkan. Inte heller bör faststiillelse till betal

ning ur företagsintecknad egendom medföra utmätningsverkan. 

En bestämmelse om utmätningsverkan har tagits upp i S kap. 15 ~- Diir 

anges att om domstol har fastställt att förfallen fordran skall utgå med sär

skild förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade 

reservdelar till luftfartyg eller fast egendom. egendomen skall anses utmätt 

(utan att man avvaktar att beslutet har vunnit laga kraft). 

Beredningen framhåller att bestämmelsen gäller vare sig fastställelse

beslutet har meddelats genom lagsökningsutslag eller i vanlig rättegång. I 

fråga om skepp och luftfartyg m.m. åsyftas i första hand svensk sådan 

egendom Ufr 2 kap. 7 ~ ). Fastställs undantagsvis här i riket fordran att utgå 

ur utländskt skepp eller luftfartyg. synes hinder dock inte möta att anse 
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egendomen utmätt med den verkan det kan få. Beredningen erinrar om att 

domstolen har möjlighet att i målet förordna om kvarstad på egendomen. 

Beredningen anmärker att gäldenären inte genom att ställa säkerhet eller 

nedsätta fordringsbeloppet kan hindra att domstolens avgörande får 

utmätningsverkan (jfr 3 kap. 7 § tredje och fjärde styckena). Beredningen 

hänvisar till vad som har anförts därom i motiven till 3 kap. 7 ~. 

Omhändertagande av lös egendom som enligt 5 kap. 15 * skall anses 

utmätt eller annan åtgärd enligt 7 kap. beträffande egendomen skall. pfl

pekar beredningen. enligt 7 kap. I ~ andra stycket i förslaget inte vidtas 

förrän särskilt yrkande därom fr.1mställs eller försäljning begärs. 

Beträffande domstols befogenhet att fastställa fordran att utgå med 

förmånsrätt ur utländskt skepp eller luftfartyg tillägger beredningen att 

domstolen måste pröva huruvida den internationellträttsligt är behörig att 

ta upp saken. För att sådan behörighet skall föreligga torde krävas 

antingen att yrkandet framställs i mål som även gäller ägarens personliga 

betalningsansvar eller också att ~keppet eller luftfartyget finns här i riket. I 

förra fallet gäller tillämpliga internationellträttsliga regler om forum för 

vanliga fordringsmål. Att fordringen i sådant mål har fastställts att utgå 

med förmånsrätt ur skeppet eller luftfartyget - med verkan att detta anses 

utmätt - får enligt beredningen antagligen inte någon praktisk betydelse 

annat än om skeppet eller luftfartyget finns i eller senare kommer till vårt 

land och kan tas om hand för exekutionen. Det kan dock tänkas att dom

stolens beslut på grund av konvention skall respekteras i utlandet. 

Eftersom utmätningsverkan i hithörande fall inte innebär att ny förmåns

rätt skapas har det mindre betydelse att nämnda verkan av beslutet kanske 

inte respekteras utomlands utar.. att skeppet eller luftfartyget även har 

tagits om hand. I fråga om utomlands befintliga reservdelar till luftfartyg 

torde det vara meningslöst att här fastställa att fordran skall utgå med sär

skild förmånsrätt på grund av inteckning. eftersom man inte torde kunna 

vänta sig att de skulle kunna med bibehållen sådan förmånsrätt i något fall 

överföras till värt land. 

Beredningen erinrar om att utrnätningsverkan som följer av betalnings

fastställelse f.n. förfaller. om ini•! borgenären inom två månader från det 

att beslutet vann laga kraft begär försäljning av egendomen. Beredningen 

har övervägt huruvida det inte beträffande betalningsfastställelse med 

utmätningsverkan bör gälla samma regler som för andra fall av utmätning. 

dvs. att kronofogdemyndigheten självmant tar upp ärendet till fortsatt 

handläggning. Saken torde emellertid ofta inte gå så långt som till försälj

ning. eftersom gäldenären många gånger betalar sedan egendomen har 

blivit dömd i mät. Det skulle innebära onödigt merarbete för kronofogde

myndigheten att i alla dessa fall b1!höva självmant ta upp ärendet för even

tuella åtgärder. I förslaget har därför behållits den nuvarande ordningen 

med skyldighet för borgenären att ta initiativ till försäljning. I andra 

stycket av 15 § föreskrivs sålunda att utmätningsverkan förfaller om inte 
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hegiiran om försiiljning görs hos kronofogdemyndigheten inom två 

månader från att domstolens avgörande har vunnit laga kraft. Beredningen 

erinrar om att enligt förslaget vissa sakiigare kan inträda för att driva 

iirendet vidare (se 11 kap. 4 och 5 **· 12 kap. I och 2 *~samt 13 kap. 12 

och U *h 
Beredningen pt1pekar att dess förslag - utöver de allmänna bestäm

melserna i 19 kap. I och 3 ** - inte innehåller ni\gra siirskilda föreskrifter 

angående handlingar som skall ges in av den som begär försäljning av egen

dom som har dömts i miit. Ytterligare föreskrifter som kan behövas bör 

meddelas i administrativ ordning. 

I fråga om behörig kronofogdemyndighet niir domstols beslut om betal

ningsfaststälklse har utmätningsverkan hänvisar beredningen till motiven 

under 5 kap. 9 *· I administrativ ordning hör föreskrivas skyldighet för 

domstolen att underrätta vederbörande kronofogdemyndighet Ufr I * kun

görelsen om exekution i fas! egendom). 

Re111issyttra11denc1. Utredningen 1111g1/e1ule inskril'lling a1· riitt till 

l1!f(fimyg 111.111. anser välhctiinkt att bestämmelsen om utmätningsverkan 

pa grund av hetalningsfastställelse inte har begränsats till att avse fast 

egendom utan gäller även skeppsegendom och luft fartyg. 

Fiiredragc1nden. Beredningens förslag att domstols beslut om betal

ningsfastställelse i fast egendom liksom hittills skall medföra utmätnings

verkan och att samma ordning skall gälla beträffande registrerat skepp. 

registrerat luftfartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg har godtagits 

av samtliga rcmissinstanser. Även jag anser förslaget lämpligt. Paragrafen 

har utformats i enlighet härmed. I departementsförslaget har dock uttryck

ligen angetts att utmätningsverkan inträder omedelbart och alltså utan 

avvaktan pä att beslutet vinner laga kraft. Att bestämmelserna blir 

tillämpliga även på registrerat skeppshygge följer av I kap. 9 §. 

Av paragrafens lydelse framgar att betalningsfastställelse i angivna 

ohjekt medför utmätningsverkan. oavsett om personligt betalningsansvar 

för borgenärens förmansherättigade fordran föreligger eller inte. 

28 § I denna paragraf. som motsvarar 5 kap. 29 § heredningens förslag, 

regleras verkan av hctalning till kronofogdemyndigheten i anhängigt mål. 

GiillanJe ri'ill. Medel som en gäldenär i mål om utmätning betalar till 

utmiitningsmannen skall enligt 88 cl * 2 mom. första meningen UL anses 

utmätta i m~1lct. om inte betalningen har skett med villkor som strider 

häremot. Om mt1lct är anhängigt hos överexekutor, gäller enligt andra 

meningen detsamma i fråga om medel som betalas till denne eller till 

utmiitningsmannen. 

l.aghcrecl11i11ge11. Beredningen föreslår i 5 kap. 29 § att medel som 

gäldeniircn i anhiingigt ärende betalar in till kronofogdemyndigheten skall 

anses omedelhart utmiitta i iirendet. om betalningen inte har skett med vill

kor snm strider hiiremot. 

4 kap. 28 § 463 



Prop. 1980/81: 8 

BercJningen framhttller att regeln giiller betalning som iiger rum sedan 

ansiikan om utm:itning har gjort', vare sig betalningen sker inför hotet om 

utmiitning eller utmiitning redan har skett. Retriiffande indrivning av böter. 

skatter m.m. förutsiitts enligt bereJningen att indrivningsförfarandet har 

avancera! si1 lrmgt att ett utmiitningsiirende föreligger. Detta kan enligt 

beredningen inte anses vara fallet förrän kronofogdemyndigheten har före

tagit utmiitning eller ii!minstone iiar gjort ett försök därtill. 

Uppkommer fråga om htervinning av betalningen enligt KL:s bestäm

melser. hör enligt beredningen heaktas att t1tervinning förutsätter att den 

aktuella riittshandlingcn eller ~1tgiirden har varit till nackdel för borge

niirerna eller vissa av dem. Har egendom utmiitts i ärendet innan betalning 

skedde till kronofogdemyndigheten. kan betalningen. om utmiitningen i 

följd d~irav hiivs. inte anses ha varit till nackdel för borgenärerna i den 

m;rn den motsvarades av den ,;iikerhet som utmätningssökamlen hade 

vunnit genom utmiitningen. Återvinning av sflviil utmiitningcn som den 

skedda betalningen kan emellertid tiinkas äga rum. Återvinningsfristen 

riiknas dit frtin utmi\tningen. l frtiga om inbetalat belopp som översköt den 

förut genom utmiitning vunna förmfrnsriittens värde räknas fristen från det 

att det överskjutande beloppet inbetalaJes. 

Beredningen pi"lpekar att någ•.Jt siirskilt beslut inte kriivs för att in

betalade medel skall anses utmätta. Denna verkan inträder sålunda 

omedelbart genom att medlen betalas in. Anteckning om inbetalningen 

skall givetvis göras i ärendet. I tveksamma fall bör kronofogdemyndig

heten omedelbart ta ständrunkt till fragan om medlen skall anses utmätta. 

eftersom det kan bli aktuellt att. om 29 ~ inte är tilliimplig. meddela beslut 

om utmiitning av vad som har inretalts. 

Re111issy11ra11dc1111. RS \i framhflllcr att bestämmelsen aktualiserar 

frttgan om bestämmandet av den dag dä ansökan skall anses ha kommit in 

till kronofogdemyndigheten i allmiint mttl. Godtas beredningens stånd

punkt skall medel som gäldenären betalar i allmänt mål innan förrättning 

har ägt rum, bl.a. efter krav av kronofogdemyndigheten. inte anses 

utmiitta. Stidana medel kan di\ enligt RSV tas i anspråk genom utmätning 

iiven för enskild fordran och skall. om gäldenären räkar i konkurs och 

redovisning inte har skett. ingå i hans konkursbo. Har redovisning skett. 

kan fråga uppkomma om htervinning. Det anförda kan enligt RSV leda till 

åtskilliga ofagenhcter och ökad arbetsbörda för kronofogdemyndigheten. 

Bl.a. kan ifrågasättas om kronofogdemyndigheten skall tvingas att i enskilt 

mftl undersöka huruvida utmätningsbara medel har influtit i allmänt mål 

beträffande samma gäldenär. RSV päpekar att en undersökning av 

betalningsfrekvensen vid första krav beträffande första uppbörden av 

K-skatt är 1971 visade att betriiffande 267.751 utsända krav avseende hela 

riket skedde inom tre veckor full betalning i 70.018 mål C!6.2 c.>i·) och delbe

talningar i 6. 753 mftl C.5 r.; ). RS V föroi·dar att som ansökningsdag i all

mänt mftl räknas den dag dä indrivning~uppdraget kommer in till kronofog-
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demyndigheten eller. om målen databehandlas, den dag då malet registre

ras. Liknande synpunkter på frf\gan om betalning i allmänna mål anförs av 

11trcd11i11gc11 0111siikahetstitgiirder111.111. i skatteprocessen. 

Fiircdmgandcn. Bestämmelsen stämmer överens med beredningens 

förslag. I fråga om paragrafens innebörd vill jag erinra om att frågan när 

ansökan skall anses ha skett i allmänt mål har behandlats under 2 kap. 30 

*· Enligt tredje stycket i 2 kap. 30 * skall i allmänna mål ansökan anses 

gjord. när indrivningshandlingarna kom in till kronofogdemyndigheten. 

Det innebär att medel som i allmänt rni'll betalas till kronofogdemyn

digheten sedan denna har fått hand om indrivningen skall anses omedel

bart utmätta i målet. 

Jag ansluter mig till beredningens uttalanden angående återvinning i 

konkurs av betalning som har skett till kronofogdemyndigheten i anhängigt 

mal. .lag vill emellertid påpeka att numera. efter 1975 års ändringar i KL. 

skall fran Mcrvinning undantas, under vissa förutsättningar. betalning av 

skattleller allmiin avgift som avses i I §lagen 11971:10721 om förmåns

beriittigade skattefordringar m.m. samt betalning av eller förmånsrätt för 

underhttllshidrag enligt GB eller FB (28 * KL). Undantag har däremot inte 

gjorts bcträffan~lc förmånsriitt, dvs. på grund av utmätning. för skatt eller 

allmän avgift. Undantaget för betalning av skatt eller allmän avgift måste 

emellertid anses gälla även när inbetalda medel enligt nu förevarande para

graf skall anses automatiskt utmätta i målet. En motsatt ståndpunkt skulle 

nämligen slrida mot syftet med undantaget i 28 * I KL. 

Verkan av utmätning 

Under denna rubrik meddelas vissa bestämmelser om den rättsverkan 

som ulmiitning medför. nämligen om gäldenärens ditt att förfoga över 

utmätt egendom. om intriidet av förmånsrätt och om kronofogdemyndig

hetens befogenhet att vidta ätgtirder för att ta till vara sökandens rätt. 

29 * Denna paragraf. som motsvarar 5 kap. 27 * beredningens förslag, 

innehåller vissa bestiimmelser om gäldenärens rätt att förfoga över utmätt 

egendom. 

Giilla11dc riitt. Hetriiffande utmätt fastighet innehåller 6 § FfL bestäm

melser angående gäldenärens befogenhet i fråga om rätt att utnyttja natur

tillgångar på fastigheten och att tillgodogöra sig dess avkastning. I fråga 

om rättsliga i\tgärder föreskrivs att gäldenären inte får minska fastighecens 

värde genom att överlåta tillbehör eller upplåta rättighet som går utöver 

hans egna befogenheter beträffande fastigheten. Överexekutor får för

bjuda honom att upplåta rättighet som kan försvära fastighetens försälj

ning. Pä begäran av giildenären kan överexekutor medge undantag från 

vad sålunda föreskrivs i den män det kan ske utan inträng i sökandens rätt 
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och i övrigt är lämpligt. I 7- 10 'i* FfL meddelas ylterligare besHimmelser 

om förvaltningen av utmätt fastighet. 

Beträffande utmätt lös egendom saknar gällande lag uttrycklig reglering 

av frågan i vad män gäldenären i'är förfoga över egendomen (jfr i fråga om 

straffansvar 17 kap. 13 § BrB ). Det är emellertid tydligt att gäldenären efter 

utmätning inte fär vidta sådana dispositioner i fraga om egendomen som 

kränker sökandens intresse. 

Beträffande provisorisk ntgärcl enligt oO a ~ U L föreskrivs i samma para

graf att gäldenären. sedan sådan åtgärd har vidtagits. inte fär till men för 

borgenären förfoga över egendomen. Se även 23 * införsellagen. 
Lagberedningrn. BereJningen har ansett att vissa allmänna regler om 

gäldenärens förfoganderätt över utmätt egendom behövs och har tagit upp 

bestämmelser härom i 5 kap. n ~. 

Som huvudregel föreslås gälla att gäldenären inte fär förfoga över utmiitt 

egendom till skada för sökanden !första stycket). Beredningen framhåller 

att besHimmelsen i första hand avser rättsliga dispositioner. Överlåtelse av 

egendomen nämns särskilt i paragrafen. Andra riittsliga förfoganden som 

åsyftas ärt.ex. upplåtelse av panträtt i egendomen (jfr andra stycket l eller 

avstående från rättighet som har blivit utmätt. Gäldenären kan t.ex. inte. 

sedan utmätning har skett av honom tillkommande andel i dödsbo eller rätt 

på grund av testamente. med verkan mot utmätningssökanden avstå från 

sin rätt. Han får inte heller efterg·~ sin rätt vid arvskifte. Efter utmiitning av 

pantbrev får han inte låta döda !:nteckningen. Bestämmelsen avser enligt 

beredningen även faktiska åtgärder beträffande utmätt egendom. t.ex. 

undanskaffande eller förstöranJc av egendomen. Beträffande fast egendom 
finns dessutom vissa särskilda föreskrifter i 13 kap. 6 ~. som motsvarar 6 * 
FfL. 

Överlåtelse av utmätt egendom som sker i strid mot första sty.:ket i 

paragrafen blir. anför beredningen, i princip inte giillandc mot sökanden. 

Om utmätningen går äter. kan emellertid överlatelsen åberopas av 

köparen. Denne bör även ha rätt till eventuellt överskott. Reglerna om 

godtrosförviirv i vidsträckt mening kan också medföra att överlåtelse blir 

gällande. Ny inteckning i utmätt fastighet inverkar enligt förslaget inte på 

sökandens rätt. om utmätningen antecknas i tid (jfr 28 * i förslaget och 9 * 
tredje stycket förmånsriittslagenJ. Inteckning i utmätt skepp eller luftfartyg 

eller reservdelar till luftfartyg fär inte beviljas 1283 * första stycket 6 

sjölagen och 12 ~lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg). 

Beredningen påpekar att inskränkningarna i gäldenärens rådighet 

inträJer redan i och med att beslut meddelas om utmätning. Det förutsätts 

alltså inte att utmätningen har säkerställts. Gäldenären bör genast under

riittas om beslutet och erinras or.1 förevarande bestämmelse. Som bered

ningen har framhållit under l 2 ~ bör föreskrifter angående underriittelse 

om beslutad utmätning meddelas i administrativ ordning. Om gäldenären 

sedan han har fått del därav bryter mot förbudet. kan han straffas enligt 
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17 kap. IJ *första stycket BrB för övertriidelse av myndighets hud. 

I vissa situationer kan det enligt heredningen vara rimligt att giildeniiren 

far göra vissa i prim:ip otilli1tna dispositioner som rör egendomen. Fn 

si1dan möjlighet kan friimja fri\'illig hetalning. Giildenären hart.ex. möjlig

het a!t av ett utmiitt varulager sjiilv siilja vissa ohjekt till ett godtaghart pris 

eller lf1na upp pengar mot att egendomen liimnas som pant. Om trans

aktionen kan genomföras pa betryggande siitt och medlen skall anviindas 

till att hetala sökandens fordran. kan anledning finnas att lämna tillstfö1d 

till åtgärden. Undantagsvis kan enligt heredningen tillsttmd också höra 

himnas till en <\tgiird som inte iir avsedd att ge horgeniircn valuta. om 

dennes siikerhet fikviil iir betryggande. Enligt förslaget kan kronofogde

myndigheten efter diskretioniir · prövning medge dylika dispositioner. 

Sökanden skall höras innan tillstnnd ges och dennes intresse skall givetvis 

tas till vara. 

Beredningen framhåller att giillande lag inte torde hindra arr en giildcniir 

pantsiitter panthrev i fast egendom sedan den intecknade egendomen har 

utmiitts. om inte panthrevct har omhiindertagits enligt 4 * FfL. Oetsamrna 

gäller hetriiffande skepp. Giildenären kan härigenom försiimra den riitt 

som har vunnits genom utmätning. niimligen om inteckningen har med

delats innan utmätningen iigde rum. Försämringen ligger i det tilliigg på 

panthrevets hclopp som kan komma att tas ut av den nytillkomna pant

havaren. Motsvarande giiller beträffande riinta pn skuldebrev som iir 

intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg. Beredningen har 

överviigt om inte utmiitning av den intecknade egendomen horde utan 

vidare innefatta förhud mot pantsiittning. Praktiska invändningar har 

emellertid framställts häremot av representanter för hankerna. Då s.k. 

sekundärpantsiittning av panthrev och annan inteckningshandling iir 

vanlig. tordt: fragan inte ha sa stor betydelse och beredningen har diirför 

avstått frtln att fullfölja nämnda tanke. 

För att första stycket i 5 kap. 27 * inte skall anses medföra hinder n]L)t 

pantsättning som har nämnts nyss har som första mening i andra stycket 

av paragrafen tagits in en uttrycklig föreskrift om att första stycket inte 

utgör hinder mot pantsättning av pantbrev eller annan intecknings

handling som gäller i egendomen. Om det finns anledning förmoda att 

gäldenären har ägarhypotek eller att tillägg pa panthrevs helopp eller riinta 

pn annan inteckningshandling inte är utnyttjad kan. påpekar beredningen. 

kronofogdemyndigheten komplettera utmätning av den intecknade egen

domen med utmätning av vad som sålunda finns att utmäta pa pantbrevet 

eller inteckningshandlingen. 

Beredningen erinrar om att när registrerat skepp. registrerat luftfartyg 

eller intecknade reservdelar till luftfartyg eller fastighet har tagits i miit. 

kronofogdemyndigheten kan enligt 7 kap. 6 * resp. 13 kap. 5 * ta hand om 

pantbrev eller annan inteckningshandling som gäller i den utmätta egen

domen. Diirefter får den omhändertagna handlingen inte panrförskrivas. 
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En erinran om dessa bcstiimmel:ier har tagits in som andra mening i andra 

stycket av 5 kap. 27 *· 
Beredningen framhäller an den första styl:ket behandlade 

bestämmelsen om förbud för gäldenären att förfoga över utmiitt egendom 

inte avser rätten att nyttja egendomen. Den frågan regleras såvitt angår lös 

egendom i 7 kap. 4 § andra stycket. I 13 kap. 6-10 ~*· som motsvarar 

6-- 10 ** FfL. finns vissa särskilda bestämmelser om gäldenärens rätt att 

nyttja utmiitt fastighet m. m. Tredje stycket i 5 kap. 27 § innehåller en 

erinran om niimnda bestämmelser. 

Rct11issrttra11dena. /101n'illen fur \/iistra S1·erige anser att precisering 

bör ske av vad som t1syftas med bestämmelsen i första stycket att gälde

nären inte får förfoga över utmätt egendom genom överlåtelse eller på 

annat sätt och följden i civilräföligt och straffrättsligt hänseende om för

budet övertriids. 

Förslaget att utmiitning inte ulgör hinder mot pantsättning av pantbrev 

eller annan inteckningshandling som gäller i den utmätta egendomen 

berörs närmare av några remissinstanser. .lordbrukskasS<di"irbundet. som 

tillstyrker förslaget. anser att en regel av motsatt innebörd skulle innebära 

avsevärda svårigheter för bankerna vid bedömning av behörighet att för

foga över pantbrev. Horriiflcn /iir Viistra .'frerige understryker att det 

enligt principen i första stycket egentligen skulle vara förbjudet för en 

fastighetsägare att pantsätta ett pantbrev sedan fastigheten har utmätts. En 

sfldan regel skulle emelle11id l'ikorsaka stora svårigheter för kredit

instituten. eftersom det blev nödviindigt att vid var:je belåning av pantbrev 

kontrollera att fastigheten den IJ!ag lånet utlämnas inte är utmätt. Hov
rätten anser det Himpligt att utmittning av själva egendomen kompletteras 

med utmiitning av pantbrev som hr pantsatt och påpekar möjligheten att ta 

hand om pantbrev som innehas av fastighetsägaren. 

Föreningen ml'llan omh11ds111iin11en '111.1· S1·eriges landshypoteksin.l'fi

tution anser att av .IB:s panträttskonstruktion - att upplåtelse av panträtt 

avser fastigheten och inte pantbrevet - borde följa att utmätning av fastig

het medför förbud att upplåta p2.ntriitt i fastigheten till skada för utmät

ningssökanden och att utmätningen omfattar även befintliga ägarhypotek. 

En sådan ordning skulle enligt föreningen kunna accepteras. om regler. 

som stod i samklang med övriga godtrosrcgler vid panträttsupplåtelser 

enligt J 8. srnlldes upp till skydd för godtroende borgenärer. Adl'llkat

rnmfimdl'f. som anser det otillfr,~dsställande att gäldenären skall kunna 

försämra den rätt som har vunnits genom utmätning. ifrågasätter för sin del 

om inte utmätning hör medföra förhud mot pantsättning av pantbrev. 

såvida inte kronfogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger 

pantsättning av särskilda skäl. Samfundet pekar därvid på att det kan vara 

svårt för kronofogdemyndigheten att snabbt utreda om gäldenären har 

ägarhypotek eller överhypotek av någon betydelse. Även kro110-

ji1gdefiireni11ge11 förordar att utmätning skall innefatta förbud mot pant-
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siittning. såvida inte kronofogdemyndigheten medger undantag. I konse

kvens härmed bör införas skyldighet för gäldenären att redan vid utmiit

ningen överlämna pantbrev till myndigheten. 

RSV anser att den som har fätt utmätning av fastighet inte skall behöva 

stå tillbaka för den till vilken pantsättning sker efter utmätningsbeslutet. 

Hur en sädan ordning skall åstadkommas kan enligt verkets mening vara 

tveksamt. Regler i saken skulle kunna innebära att om pantförskrivning 

äger rum efter utmätning av fastigheten. belopp som utfaller på pantbrevet 

i första hand skall gå till betalning av fordran som tillkommer den borgenär 

som har fätt utmätning av fastigheten. Förhållandet skulle beaktas när 

sakägarförteckningen upprättas men skulle inte rn inverkan på skydds

beloppets storlek. Verket anser att det särskilt bör övervägas huruvida 

reglerna skulle behöva omfatta pantförskrivningar som äger rum mellan 

auktionen rn.:h kl>peskillingsfördelningen. 

Utredningen om siikerlzets1/tgiirder 111.111. i skal teprocessen under

stryker behovet av en bestämmelse. som hindrar att företagsinteckning 

som belänas efter det att indrivnings- resp. utmätningsförfarande har in

letts åberopas till skada för utmätningsborgenären. 

Fiiredruganden. Beredningens förslag innebär ett allmänt hållet förbud 

för gäldenären att förfoga över utmätt egendom till skada för sökanden. En 

remissinstans ha ansett att förbudet bör preciseras. Det skulle emellertid 

kräva detaljerade bestämmelser för olika fall. En sådan lagreglering synes 

inte lämplig. Det torde inte heller vara behövligt med mera detaljerade 

regler i saken. Jag godtar sålunda beredningens förslag. Det kan tilläggas 

att det straffbara området enligt 17 kap. 13 § BrB är mera inskränkt än det 

civilrättsliga förfogandeförbudet i den nu aktuella paragrafen. 

Beredningen har gjort vissa motivutlalanden i fråga om bestämmelsens 

tillämpning. Jag kan ansluta mig till dessa uttalanden och vill tillägga 

följande. Som framgår av paragrafens lydelse innebär inte bestämmelsen i 

första stycket ett kategoriskt förbud för gäldenären att förfoga över utmätt 

egendom. Huruvida viss åtgärd fär vidtas beträffande utmätt egendom 

skall bedömas med hänsyn till om åtgärden kan anses vara till skada för 

utmätningssökanden. Ägare till utmätt fastighet är t.ex. oförhindrad att 

sälja fastigheten. Försäljningen gäller emellertid inte mot utmätningen och 

det exekutiva förfarandet fortgår utan hinder av överlåtelsen. Beträffande 

lös egendom måste beaktas att åtgärder för säkerställande av utmätningen 

skall bestå. varav t.ex. följer att lös sak som regel inte får lämnas ut till 

förvärvaren. Överlåtelse av utmätt egendom torde fä praktisk betydelse 

främst pä så sätt, att eventuellt överskott tillfaller förvärvaren och att 

egendomen tillkommer denne om utmätningen återgår. Överlåtelse av 

utmätt egendom kan emellertid pä grund av godtrosförvärv i vissa fall få 

företräde framför utmätning. 

En konsekvens av att gäldenären efter utmätning inte får förfoga över 

egendomen till skada för sökanden skulle - som har framhållits av vissa 
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remissinstanser - i fraga om intecknad egendom egentligen vara att gälde

niircn inte fick pant<itta panthrev eller annan inteckningshandling. om 

inteckningen har företriidc framför utmätningen. Pi\ grund av vad som 

giillcr om tilliigg resp. riinta pi\vcrkas niimligen sökandens rätt av sådan 

pantsiittning. El! pantsiittningsförbud skulle emellertid vålla flera olägen

heter. Bl.a. skulle det vara oliimpligt att hindra gäldenären från att skaffa 

medel genom bclfö1ing av pantbrev eller inteckningshandling, t.ex. för att 

kunn~t hctala utmiitningsfordringen. Ett pantsiittningsförbud skulle ocksi\ 

kriiva regler till skydd för godtrcende panthavare. Det är knappast troligt 

all man med en sädan reglering skulle uppni\. det resultat som eftersträvas. 

Jag iir diirför inte beredd att föreslfl införande av ett pantsättningsförbud av 

nu hcrört slag. Jag anser inte heller llimpligt att för den aktuella situationen 

införa siirbestiimmelser i fraga om tillägg resp. ränta eller välja någon av 

de andra lösningar som har förordats i ett par remissyttranden. 

Enligt min mening behöver man inte befara att möjlighet till pantsättning 

efter utmiitning av intecknad egendom skall medföra större olägenheter i 

praktiken. Om den utmiitta egendomen inte kan antas vara tillräcklig för 

att tillgodose sökanden fullt ut för den händelse tillägg resp. ränta skulle 

tas i ansprfik pi\ pantbrev resp. inteckningshandling med bättre rätt. kan 

utmiitningen kompletteras med utmätning av pantbrevet resp. intecknings

handlingen. Pantbrev resp. inteckningshandling som ligger inne hos egen

domens iigare kan ocksä tas om hand av kronofogdemyndigheten, varefter 

pantsiittning inte fä.r ske utan myndighetens tillstflnd (6 kap. 5 *och 12 kap. 

5 ~ ). Att pantsiittning fä.r ske även efter det att intecknad egendom har 

blivit utmätt ligger ocksa i linj.~ med att enligt departementsförslaget 

tilliigg resp. ränta kan tas i anspr:ik genom utmätning av pantbrevet resp. 

inteckningshandlingen trots att sjiilva egendomen är utmätt (3 * andra 

stycket i förevarande kapitel). Jag godtar sålunda beredningens förslag i 

andra stycket. 

Bestiimmelsen om pantsiittning av inteckningshandling som gäller i 

utmiitt egendom avses vara tillför:plig iiven i fråga om företagsinteckning. 

trots att si1dan inteckning inte anses medföra panträtt. Detta torde 

överensstämma med vad som gäller f.n. Utgivande av en tidigare med

delad företagsinteckning efter det att egendom som omfattas av inteck

ningen har utmiitts kan. med hänsyn till att företagsinteckning inte kan 

medföra iigarhypotek. innebära att den rätt som utmätningssökanden har 

vunnit blir utan viirde. Att uppställa förbud mot att utnyttja meddelad 

företagsinteckning som säkerhet iir emellertid av olika skäl inte lämpligt. 

Enligt vad jag har inhämtat övervägs frågan av utredningen (1972: 12) 

angående företagsinteckning i samband med utredningens översyn av 

lagstiftningen om företagsinteckmng. Jag har därför inte föreslagit några 

bestämmelser i saken. 

I tredje stycket av 29 * har tagits in en erinran om vissa bestämmelser 

som rör nyttjandet av utm~itt egendom m.m. 
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30 § I paragrafen. som motsvarar 5 kap. 28 § beredningens förslag. 

regleras tidpunkten för förmånsrättens inträde vid utmätning samt konkur

rensen mellan utmätning av fast egendom och rättighet som har upplåtits i 

fastigheten. 
Gällande riitt. Utmätning ger enligt 8 § förmänsrättslagen förmånsrätt i 

den utmätta egendomen. I förmånsrättslagen meddelas ocksä bestäm

melser om företrädesordningen mellan förmånsrätt pä grund av utmätning 

och andra - särskilda eller allmänna - förmånsrätter. Det föreskrivs bl.a. 

att förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmänsrätt på 

grund av inteckning. vilken har sökts samma dag som utmätningen 

verkställdes eller senare (9 § tredje stycket) samt att utmätning ger före

träde framför senare utmätning av samma egendom och att utmätning för 

flera fordringar på en gång ger lika rätt (9 § fjärde stycket). Av bestäm

melserna framgår att förmånsrätt uppkommer genom utmätningens verk

ställande och inte redan genom ansökan om utmätning. Förmånsrättslagen 

anger däremot inte vilket led i verkställandet av utmätning som är av

görande. Den frågan regleras i UL. 
Beträffande lös egendom föreskrivs i 77 § I mom. UL att när utmätning 

är fullbordad så som sägs i 67 c § I mom. eller 73-76 §§.borgenären njuter 

förmånsrätt i det utmätta efter vad som föreskrivs i förmånsrättslagen. En 

bestämmelse om fullbordan av utmätning som gäller pantbrev i fast egen

dom eller i skepp finns vidare i 91 a § 2 mom. UL. Det sagda innebär att 

utmätning av lös egendom i allmänhet medför förmånsrätt först när utmät

ningen har säkerställts genom egendomens omhändertagande, utmärkande 

av att egendomen är utmätt, meddelande av förbud för tredje man att ut

lämna egendom eller betala fordran eller annan liknande åtgärd. Åtgärder 

för fullbordan av utmätning kommer dock inte i fråga beträffande alla slag 

av lös egendom (t.ex. inte beträffande vissa immateriella rättigheter). 
Även om lagtexten inte ger någon antydan därom, torde vissa av de ät
gärder som anges i 73-76 ~§ UL inte vara avgörande för förmånsrätten. 

Det ligger sålunda i sakens natur att dennas uppkomst inte kan bero av att 

egendomen har blivit värderad. Utmätning av ägarhypotek har ansetts 
medföra förmånsrätt, trots att meddelat betalningsförbud inte har anteck

nats på inteckningshandlingen i enlighet med 74 § 3 mom. andra meningen 

UL (Svensk Juristtidning 1958 ref. s. 24). 

Enligt 77 § 2 mom. UL medför utmätning av här i riket registrerat skepp 

eller luftfartyg eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg förmåns

rätt redan när beslutet om utmätning meddelas. Blir egendomen innan den 

har omhändertagits utmätt i främmande stat. gäller den rätt som har 

vunnits genom den förra utmätningen som panträtt. I fråga om utmätning 
av annat fartyg eller luftfartyg än här i riket registrerat skepp eller luft

fartyg liksom i fråga om utmätning av gods i fartyg eller i luftfartyg gäller 

huvudregeln i 77 § I mom. UL. Utmätning av sådan egendom får anses 

fullbordad och medföra förmånsrätt, även om befälhavaren eller ägaren 
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inte har avfordrats de handlingar rörande egendomen som avses i n ~ 2 

mom. första meningen UL. 

Utmätning av fast egendom iir enligt 83 ~ I mom. U L fullbordad niir 

beslut därom har meddelats och medför därefter förmånsrlitt enligt 

förmänsr~ittslagen. l fall då villkorlig rätt till fast egendom har tagits i mlit 

och utmätningen omfattar anspr:\k mol medkontrahent skall enligt 83 * 2 

mom. denne underrättas om utmätningen 01:h förbud meddelas honom all 

betala eller äterbetala köpeskilling eller utge annat. som på grund av 

avtalet kan tillkomma gäldenären. till annan än utmätningsmannen eller 

överexekutor. om målet är anhlingigt där. Först därmed medför utmät

ningen förmånsriitt i den delen. 

Enligt 26 §första stycket FfL har inskriven rättighet i fastighet företräde 

framför fordran med förmånsrät1 pi\ grund av utmätning. om inskrivning 

har sökts före dagen för utmätningen. Med rättighet avses nyttjanderätt. 

servitut och rätt till elektrisk kraft (jfr 7 kap. J8). 

Lagheredningen. Att förmånsriitt på grund av utmiitning av lös egendom 

i allmänhet f.n. inträder först när utmätningen säkerställs har enligt bered

ningen berott pä en strävan att hindra uppkomsten av tysta förmånsrätter. 

Därvid har även hänvisats till vad som gäller i fråga om pantriitt. Bered

ningeh anser att de skäl som brukar anföras mot att tillåta panträtt i lös 

egendom utan besittning dock inte kan i samma utsträckning åberopas i 

fraga om förmånsrätt på grund av utmätning. Denna är en myndighets

åtgärd och skentransaktion är därför utesluten såvitt angår sjiilva utmiit

ningen. Beträffande åtgärder för ;;äkerställande av utmätning gäller enligt 

förslaget att de skall anpassas efter behovet i fråga om olika slags egendom 

och att närmare föreskrifter kan ges i administrativ författning. Det är 

knappast möjligt att för alla fall finna något gemensamt moment i säker

ställandet till vilket förmånsrättens uppkomst kan knytas. Beredningen har 

därför ansett att förmånrättens uppkomst beträffande lös egendom i 

allmiinhet lämpligen bör knytas till utmätningsbeslutet. Detta kommer 

t.ex. att gälla lös sak, löpande ~.kuldebrev. banktillgodohavande, enkla 

skuldebrev och rättigheter. I detta sammanhang erinrar beredningen om 

att straffansvar enligt 17 kap. 13 § BrB för den som rubbar utmätt gods 

anses inträda redan när utmätningsförklaringen meddelas. En ordning 

som innebär all förmånsrätt uppkommer i och med utmätningsbeslutel 

kommer dock inte att medföra någon större ändring i praktiken eftersom 

det enligt förslaget för att utmätning av lös egendom i allmänhet skall fä 

ske som regel krävs att egendomen finns tillgänglig för förrättningsmannen 

(jfr 7 kap. I. 

En bestämmelse om all förmånsrätt pil. grund av utmätning av liis egen

dom som regel skall inträda redan i och med utmätningsbeslutet, utan av

vaktan att utmätningen blir säkerställd. har tagits upp som första stycke i 

28 *· Av bestämmelsen följer bl.a. att om samma egendom utmäts 

successivt för flera fordringar. den utmätning som har beslutats först ger 
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företriide framför senan! utmiitning. I protokoll eller annan handling i 

ärendet bör diirför noggrant anges tidpunkten på dagen för meddelat 

beslut. Beredningen erinrar om att utmätning som regel skall ske samtidigt. 

om t vti eller flera har sökt utmätning hos samma gäldenär (5 kap. 11 * 
första stycket). 

Den angivna prim:ipen beträffande utmätning av lös egendom har 

emellertid. anför beredningen. inte kunnat göras undantagslös. Förbehåll 

har skett för vissa fall. Ett st1dant anges i 8 kap. 6 ~och gäller utmätning av 

avlöning m.m. som avses i nämnda kapitel. Undantag följer också av andra 

stycket i 5 kap. 28 ~-

Beredningen ptlpekar att utmiitning enligt förmänsriiitslagen ger 

förmtinsriitt framför giildenärens övriga oprioriterade borgenärer. Det är 

inträdet av denna verkan som regleras i första stycket i 28 ~. liksom i 

andra stycket av paragrafen. Utmätning kan emellertid även ha betydelse i 

förhttllande till tredje man som har förvärvat rätt till egendomen. Denna 

verkan regleras inte hiir. I det speciella konkurrensfall som avses i tredje 

stycket av 28 ~ föreslas dock en precisering. I övrigt anser beredningen 

lämpligt att i detta sammanhang belysa spörsmålen beträffande vissa prak

tiska fall. 

Om utmätningen avser lös sak eller löpande skuldebrev som har 

överH\tits till tredje man men ännu inte har !raderats skall. anför bered

ningen. utmätningen ge företräde Ofr betriiffande lös sak lösöreköpsförord

ningen ). I frt1ga om löpande skuldebrev sägs i 22 ~ skuldebrevslagen att 

överlåtelse av sådant skuldebrev inte är gällande mot överlåtarens borge

närer om inte förvärvaren har fått handlingen i besittning. (Här och i det 

följande bortser beredningen från att bank har sålt löpande skuldebrev, för 

vilket fall särskild regel gäller.) Enligt 7 kap. 4 ~i förslaget skall vid utmät

ning av lös sak denna tas i förvar. när den inte anses kunna famnas i gälde

närens värd. Egendom som lämnas i hans vård skall utmiirkas och om det 

är lämpligt förseglas. Om saken utmäts utan att den finns tillgänglig. kan 

det visa sig att egendomen i själva verket redan före utmätningsbeslutet 

hade överlåtits till och även traderats till tredje man. Beredningen påpekar 

att denne då iir skyddad. Detsamma gäller. om tredje mannen i fall då 

tradition äger rum först efter utmätningsbeslutet var i god tro när han fick 

saken i besittning. Skulle någon efter utmätningsbeslutet i god tro förvärva 

saken och fä den i besittning, är han också skyddad. Det som har sagts om 

lös sak torde enligt beredningen ha motsvarande tillämpning beträffande 

löpande skuldebrev. 

Beredningen framhåller att beträffande enkla skuldebrev och vissa rättig

heter är det av betydelse för en förvärvares rätt att denuntiation av över

li'ttelse sker hos den förpliktade. Enligt 31 § första stycket skuldebrevs

lagen är överlåtelse av enkelt skuldebrev inte gällande mot överlätarens 

borgenärer om inte gäldenären har underrättats om åtgärden antingen av 

överlMaren eller av den till vilken överlåtelsen har skett. Dessutom gäller 
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siirskilda regler lllll gr1v;;. Niir annan överlfttelse än genom gava har skett 

men utrniitning beslutas innan denuntiatilln av överlätelsen har iigt rum. är 

fiirvlirvaren inte skyddad. lllll denuntiation av 111111iimi11gc11 sker innan 

överlåtelsen har hunnit denunticras. Om däremot iirerlcltdsen denuntieras 

efter utmiitningsbeslutet men innan detta har hunnit denuntieras. lir saken 

mera tveksam. Enligt beredninge1s mening bör i ett sådant fall utmiitnings

sökanden fa vika. om förvärvaren var i god tro niir denuntiation ligde rum. 

Sker överfatelse av enkelt skuldebrev efter utmlitningsbeslutet. synes 

enligt beredningen förvärvaren I ikasä böra fa företräde. om överlåtelsen 

denuntieras innan utmiitningen har hunnit denuntieras och förviirvaren 

diirvid iir i god tro. 

Baedningen framhaller all dei: som har sagts om överlMclse har mot

svarande ti!ffunpning pa pantupplittelse. 

Att utmiitning av registrerat svenskt skepp. svenskt luftfartyg eller 

intecknade reservdelar till sådant luftfartyg medför förmånsrätt i och med 

att beslutet om utmlitning meddelas har bl.a. samband med möjligheten att 

utmiita s[idan egendnm utan att den iir tillgiinglig. s.k. Jistansutmiitning. I 

fr~tga nm konkurrens med inteckning i skepp gäller enligt 283 * första 

stycket 6 sjölagen att ansökan om inteckning skall avsh)s. om skeppet. 

andel diiri eller villkorlig äganderiitt diirtill har blivit förem[1J för utmiitning 

senast den inskrivningsdag inteckningen söks. Beredningen p::ipekar att 

under arbetet p;1 ny lagstiftning angf1ende skeppshypotek m.m. har 

uppmiirksammats att inteckning kan komma att beviljas innan inskriv

nings111yndigheten har hunnit underriittas om beslutad utmiitning. När 

exekutiv fiirsiiljning skall ske. uppkommer t.cx. frttga nrn företriidet mellan 

inteckningen och utmiitningen. Enligt den generella regeln i 9 * tredje 

stycket formansriittslagen har förmansrätt pa grund av utmiitning före

triide framför förmånsrätt på grund av inteckning. vilken har sökts samma 

dag -..om utmlitningen verkställdes eller senare. 1967 ärs konvention 

riirandc sji.ipantriilt och fa11ygshypntek medger emellertid endast all 

sji.ipantriitt och viss retentionsrätt ges företriide framför inskrivet hypotek 

(art. 5 mom. I). Bctriiffande luftfartyg 111.111. giillcr att ansökan om inteck

ning enligt 12 9 lagen om inskrivning av riitt till luftfartyg skall avsl:is. om 

Jet upplyses att egendomen har tagits i mlit före den dag inteckning söks 

eller samma dag. fr{1gan om konk~1rrens mellan utmätning i skepp och fel

aktigt tillkommen inteckning torde enligt beredningen f.n. böra lösas med 

tilliimpning av 9 * tredje stycket förmånsrättslagen. dvs. utmiitningen fär 

förctriide !se prop. 1973:42 s. 287). 

Beredningen vill för sin del förorda att frägan om förmänsriittens inträde 

regleras enhetligt betriiffande niirrnda specialoqjekt liksom för fast egen

dom. Gemensamt for dem iir att de omfallas av inskrivningssystem som 

för skepp och fast egendom lir i allt viisentligt lika uppbyggda. P::i den 

punkten sägs i andra stycket av 5 kap. 28 ~ att utmiitning av hiir i riket regi

strerat skepp eller luftfartyg. intecknade reservdelar till sadant luftfartyg 
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eller fast egendom inte medför förmånsriitt förrän ärende ang{\ende antl!ck

ning om utmätningen tas upp p:\ inskrivningsdag. Detta inneblir t.ex. att 

inteckning, som söks etier utmiitningsbeslutl!t men innan detta antecknas 

hos inskrivningsmyndigheten. skall vid tillämpning av 9 * tredje styckl!t 

förmånsrättslagen ge företräde framför utmätningen. Har samma egendom 

utmätts två eller flera gånger successivt. ger utmätning som antecknas 

tidigare dag företräde framför utmätning som antecknas senare dag. 

Omkastningen i förra fallet är inte i och för sig ön sk viird. Såvitt angar 

utmätningar som sker i Sverige torde den dock enligt beredningen 

knappast behöva förekomma. eftersom det kan förutslittas att anmälan till 

registret skall ske omedelbart. Föreskrift härom bör meddelas i 

administrativ ordning (jfr 38 *första stycket 4 sjölagen. 41 *första stycket 

lagen om inskrivning av rätt till luftfartyg och 19 kap. 21 * JB). 

Om utmätning sker på olika tider samma dag. gäller f.n. hos oss, 

påpekar beredningen. att den utmätning som har skett tidigare ptl dagen 

har företräde. Det kunde övervägas att ge dem lika rlitt. om de antecknas 

på samma inskrivningsdag. Beredningen har dock inte funnit anledning att 

föreslå sådan ändring. Som andra mening i andra stycket har därför tagits 

upp en bestämmelse att om samma dag antecknas mer än en utmätning, 

den utmätning har företräde som skedde först. 

Om fast egendom har överlåtits under villkor som alltjämt gäller och 

utmätning av egendomen sker enlig 23 § hos överlåtaren eller förvärvaren. 

kommer utmätningen att omfatta även eventuell fordran mot medkontra

henten på grund av avtalet. Det torde enligt beredningen ligga i sakens 

natur att förmånsrätt till detta accessorium inte på grund av första stycket i 

28 * kan uppkomma tidigare än som beträffande huvudobjektet följer av 

andra stycket i paragrafen, nämligen den dag då ärende om anteckning av 

utmätningen tas upp på inskrivningsdag. 
Beredningen framhä.ller att av bestämmelserna följer att pantbrev pa 

grund av inteckning som undantagsvis söks under tiden mellan utmät

ningsbeslutet och dagen för inskrivningsmyndighetens anteckning om 

utmätningen ger förmånsrätt framför utmätningen. om inte inteckningen 

eventuellt undanröjs efter besvär. Att gäldenären inte genom att söka 

inteckning och sedan själv åberopa pantbrevet kan skjuta tillbaka utmät

ningssökanden torde emellertid enligt beredningen vara självklart. Det 

skulle innebära ett förfogande till förmån för honom själv som står i direkt 

strid mot 27 * första stycket i förslaget. Efter pantsättning till tredje man 

torde enligt beredningen denne vara skyddad mot utmätningssökanden 

enligt 27 *andra stycket, om han var i god tro. 

Beredningen pilpekar att om utmätning sker av annat fartyg än här i riket 

registrerat skepp. förmånsrätt inträder enligt första stycket i 28 * i och 

med utmätningsbeslutet (jfr 2 kap. 7 § andra stycket). Av 2 kap. 8 ~ följer 

att registrerat skeppsbygge likställs med registrerat skepp. 

Som tredje mening i andra stycket föreslås i överensstämmelse med 77 * 
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~ mom. anJra meningen UL att om här i riket registrerat skepp eller luft. 

fartyg blir utmlitt även i friimm;rnJe stat innan det har tagits om hand av 

kronofogdemyndigheten. den rätl som har vunnits genom den förra utmät

ningen. dvs. den utmiitning som :iar skett här i riket. skall gälla som pant

r:itt. 

Även utmiitning av egendom som avses i andra stycket i paragrafen 

kan. anför beredningen. hlmma att konkurrera meJ överlåtelse av egen

domen till tredje man. Betriiffande skepp följer av 19 * sjölagen att om 

skepp har överlt1tits. förvärvet inte är skyddat mot överlåtarens borge

niirer förriin inskrivning har sökts för förviirvet. Något motsvarande stad

gande finns inte i fråga om t:01st eg•~ndom. Enligt beredningen torde giilla att 

utrniitning gär före förviirv av skepp om inte inskrivning av fånget har 

sökts innan utmätningshcslutet meddelas. Vidare gäller f.n. att utmätning 

av fast egendom gär före överläte·lse. om avtalet ingås efter det att utmät

ningsbcslutct meddelades. Detta inneb~ir, påpekar beredningen. bl.a. att 

utmätning sttir ~ig mot överlåtelse som sker efter det att utmiitnings

beslutet meddelades. även om skeppsregistret resp. fastighetshoken inte 

visade att egendomen var utmätr. Något godtrosförvärv äger inte rum i 

sådant fall. I fråga om luftfartyg och reservdelar därtill kan däremot tills 

vidare en förvärvare hli skyddad genom godtrosförviirv. om han får egen

domen i sin besittning. 

Beredningen föreslår inte någon ändring beträffande konkurrens mellan 

utmätning och överlMelse av fast egendom. Om överlåtelse av fast egen

dom såsom f. n. skyddas mot överlåtarens borgenärer i och med avtalet. är 

det enligt beredningen konsekvent att även utmätning ger företriidc 

framför överlåtelse från gäldenären redan i och med utmätningsbeslutet. 

I fråga om skepp synes däremot följdriktigt att. eftersom överlåtelse 

enligt 19 ~ sjölagen blir skyddad mot överlätarens borgenärer först genom 

ansökan om -inskrivning. utmätning fär företräde framför överlåtelse först i 

och med att ärende om anteckning av utmätningen tas upp på inskrivnings

dag. En sådan lösning ligger också i linje med vad som i anslutning till 

första stycket har anförts om förhållandet mellan utmätning och över

låtelse i fråga om lös egendom i allmänhet. Beredningen anser sålunda att 

utmätning av skepp bör medföra företräde framför överlåtelse från gälde

nären. om ärende angäende anteckning om utmätningen tas upp senast på 

den inskrivningsdag då ansökan görs om inskrivning av sådant förvärv. 

Detta hör gälla vare sig överlåtelsen av skeppet har skett före eller efter 

utmätningsbeslutet. Inte heller beträffande skepp torde enligt beredningen 

behövas en uttrycklig bestämmelse om konkurrensen mellan utmätning 

och överlåtelse. Om inskrivning av förvärv till äventyrs hinner sökas innan 

ärende angående anteckning om utmätning har tagits upp på inskrivnings

dag, ger enligt beredningen inskrivningen företräde endast om förvärvaren 

var i god tro när han sökte inskrivning. Det torde följa av 27 ~ första 

stycket (jfr 20 § sjölagen). Sedan utmätningen har antecknats, kan inte en 
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förvärvare som söker inskrivning göra gällande godtrosförvärv Ofr 20 och 

23 **sjölagen). 

Beredningen påpekar att vad som i förevarande sammanhang har sagts 

angående ansökan om inskrivning gäller även anmälan om avregistrering 

Ofr 22 §tredje stycket sjölagen). 

Bestämmelsen i 26 § FfL om konkurrens mellan utmätning av fastighet 

och rättighet däri bör enligt beredningen ersättas av ett stadgandc i 5 kap. 

2X §. enligt vilket utmätning av fast egendom medför företräde framför 

rättighet i egendomen. om ärende angående_ anteckning om utmätningen 

tas upp senast den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks. Om 

rättigheten har upplåtits efter utmätningen och upplåtelsen överskrider 

fastighetsägarens befogenhet enligt 13 kap. 6 § samt inskrivning söks 

tidigare dag än den då ärende angående anteckning om utmätningen tas 

upp. medför enligt beredningen upplåtelsen inte företräde i fall den som 

har förvärvat rättigheten var i ond tro. 

Re111issy11ra11dena. Den föreslagna huvudregeln att utmätning skall 

medföra förmånsräll i och med beslutet kritiseras av hm·riitten fijr \iiistra 

Srerige och fiire11inge11 mellan 0111h11ds111ii11ne11 hos S1·eriges la11ds

hypotek.1·i11stit11tion. Hovrätten framhåller att såväl pantsättning som 

utmätning av vanlig lös egendom i tredje mans besittning fullbordas genom 

denuntiation. Förmånsrättsförhållandet mellan fordran för vilken egen

domen har pantsatts och en utmätningsfordran måste därför bestämmas 

enligt tidsförhallandet mellan denuntiationen av pantsättningen och 

denuntiationen av utmätningen. Tidpunkten för utmätningsbeslutet kan 

omöjligen vara avgörande för företrädet. Detta framgår enligt hovrätten lin 

tydligare av följande förhållande. Vid pantsättning hos ett kreditinstitut av 

ett redan belänat pantbrev brukar institutet begära uppgift från primär

panthavaren om någon tidigare sekundärpantsättning eller utmätnings

ätgärd har iigt rum betriiffande pantbrevet. Först sedan upplysning härom 

har erhållits kan pengarna betalas ut till låntagaren. Om redan ett utmät

ningsbeslut beträffande pantbrevet skall medföra förmånsrätt för utmlit

ningsfordringen. kan enligt hovrätten den som skall ge lån mot panträtt i 

andra hand i pantbrevet inte fl\ tillförlitlig upplysning angående förutsiitt

ningarna för belåningen. Ombudsmannaföreningen understryker att borge

när som innehar ett pantbrev måste utan risk kunna lämna lån mot säker

het i pantbrevet fram till dess utmätningen har säkerställts enligt reglerna i 

7 kap. och att han likaså fram till den tidpunkten måste kunna bekräfta 

meddelanden om andrahandspantsättning och därvid upplysa om att pant

brevet inte har utmätts. Ombudsmannaföreningen anser att med den före

slagna regeln skulle ett osäkerhetsmoment införas vid all fastighets

helilning. vilket inte kan accepteras. 

I fråga om förslaget att utmätning av här i riket registrerat skepp eller 

luftfartyg. intecknade reservdelar till sådant luftfartyg och fast egendom 

skall medföra förmånsriitt först när ärende angående anteckning om utmät-
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ningen tas upp på inskrivningsdag anför 11tred11i11ge11 angående inskril'ninR 

m· riitt till fuj(järtyg 111.111. att det enligt utredningens mening är en lämplig 

ordning att utmätning konkurrerar med inteckning på grundval av register

anteckning. Länsstyrelsen i Kronobergs fän anser emellertid att förslaget 

inte är invändningsfritt beträffande fast egendom. Med nuvarande inskriv

ningssystem torde det enligt länsstyrelsen finnas alltför stora möjligheter 

för gäldenären att söka inteckning under tiden från utmätningen fram till 

dess anteckning sker. Den vinst som en enhetlig reglering ger torde inte 

uppväga de problem som kan uppkomma genom förslaget. t.ex. huruvida 

en borgenär har varit i god tro. Länsstyrelsen anser att den nuvarande 

bestämmelsen att utmätning av fast egendom medför förmånsrätt i och 

med beslutet bör kvarstå. 

Hm•riitten för Viistra S1·erige päpekar att samtidigt som utmätning av 

fast egendom föresläs medföra förmånsrätt i och med att utmätningen 

antecknas i fastighetsboken skall. som följd av att överlåtelse av fast egen

dom skall skydda förvärvaren mot överlåtarens borgenärer i och med 

överlåtelseavtalet. utmätning ge företräde framför senare överlåtelse av 

fastigheten redan i och med bt:slutet om utmätning. Denna bristande 

överensstämmelse mellan reglerna om företräde i rättsförvärv och reglerna 

om inträdet av förmänsrätt gör enligt hovrätten systemet svåröverskådligt. 

Härtill bidrar ytterligare att frågan om företräde i rättsförvärv enligt bered

ningens motiv inte har lösts enhetligt för alla objekt som omfattas av 

inskrivningssystem. 

Med anledning av beredningens uttalande att godtrosförvärv inte kan 

äga rum av utmätt skepp framhål:ler utredningen angclende inskril'lling a1· 

rätt tiU fujifartyg m.m. att denna uppfattning inte har stöd i förarbetena till 

20 * sjölagen. Utredningen ans.~r att sädant godtrosförvärv bör vara 
möjligt. 

Föredraganden. I 6 kap. departementsförslaget föreslås nya regler om 
säkerställande av utmätning. Bes1:ämmelserna innebär bl.a. att åtgärd för 

säkerställande skall anpassas tili! egendomens beskaffenhet och i viss 

utstriickning till förhållandena i det särskilda fallet. Med hänsyn härtill är 

det. som beredningen har frar:1hållit, knappast möjligt att anknyta 

förmånsrättens inträde till något gemensamt moment i utmätningens säker
ställande. 

Beredningens förslag att beträffande utmätning av lös egendom i 

allmänhet förmånsrätten skall inträda redan i och med beslutet om 

utmätning har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av nästan alla remiss

instanser. Två instanser har emellertid kritiserat förslaget och med tanke 

särskilt på pantbrev ansett att det skulle kunna leda till otillfredsställande 

resultat. Dessa instanser synes mena att om pantbrev pantsätts i andra 

hand efter det att pantbrevet har utmätts men innan primärpanthavaren 
har undcrrtittats om utmätningen, sekundärpanthavaren skulle, till följd av 

att utmätningen medför förmånsrätt i och med beslutet, få stå tillbaka för 
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utmlitningcn. liven om primärpanthavaren underrättas om pantsättningen 

innan han får underrättelse om utmätningen. Med anledning härav vill jag 

framhålla följande. 

Departementsförslaget skiljer mellan frågan om tidpuP'"'en för förmåns

rättens inträde vid utmätning samt frågan om företrädet mellan utmätning 

av viss egendom och förvärv som avser samma egendom. Den senare 

frågan regleras inte i förevarande paragraf och inte heller i övrigt i lag

texten. Beredningen har emellertid behandlat frågan i motiven till para

grafen. Beredningens uttalanden, som i fråga om konkurrens mellan utmät

ning och överlåtelse eller pantsättning innebär en analogisk tillämpning av 

allmänna regler om dubbelöverlåtclse resp. dubhelupplåtelse av panträtt 

med vissa modifikationer beträffande kravet pä. god tro, kan jag ansluta 

mig till. Tillämpade på det nyss nämnda fallet innebär uttalandena att 

sekundärpanthavaren får företräde framför utmätningsborgenären under 

förutsättning att han var i god tro när primärpanthavaren underrättades om 

andrahandspantsättningen. Att utmätningsborgenären inte sedan. med 

åberopande av all utmätningen har medfört förmånsrätt redan i och med 

utmiitningsheslutet, kan göra gällande att han har företräde är självklart. 

Jag vill påpeka att det förhållandet att den förmånsrätt som har inträtt 

genom utmätningsbeslutet undantagsvis kan gå förlorad vid konkurrens 

med överlåtelse eller pantsättning inte _är mera anmärkningsvärt än att 

t.ex. en panträtt kan fä vika för en senare överlåtelse eller pantsättning till 

någon som är i god tro. Inte heller i övrigt torde den föreslagna huvud

regeln om tidpunkten för förmånsrättens inträde leda till otillfredsställande 

resultat. Jag vill understryka att förslaget i praktiken inte kommer att med

föra så stor skillnad mot vad som gäller f.n., eftersom utmätning av lös 

egendom i allmänhet torde komma att säkerställas i nära anslutning till 

utmätningsbeslutet. Jag godtar sålunda beredningens förslag i första 

stycket. 

Det är tydligt att förmånsrätt i fall som avses i 28 * inträder i och med 
betalningen. trots att kronofogdemyndigheten i allmänhet inte behöver 

meddela något särskilt beslut huruvida medlen skall anses utmätta. 

I likhet med praktiskt taget alla remissinstanser godtar jag också för

slaget att förmånsrätt på. grund av utmätning av här i riket registrerat skepp 

eller luftfartyg, intecknade reservdelar till sådant luftfartyg och fast 

egendom skall inträda först i och med att ärende om anteckning av utmät

ningen tas upp på inskrivningsdag. Med hänsyn till att registermyndig

heten resp. inskrivningsmyndigheten kan förutsättas bli omedelbart under

rättad om utmätning behöver man enligt min mening inte befara nägra 

större problem beträffande förhållandet mellan utmätning och nya inteck

ningar. Med anledning av vad en remissinstans har anfört vill jag framhålla 

att det enligt min mening är av underordnad betydelse att tidpunkten för 

förmånsrättens inträde resp. för avgörande av företrädet mellan utmätning 

och förvärv av egendomen inte genomgående är densamma. 
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Även andra och tredje meningarna i andra stycket samt tredje stycket i 

beredningens förslag har i sak oförändrade tagits upp i departementsför

slaget. 

31 § Paragrafen innehåller bestämmelser om kronofogdemyndighetens 

befogenhet att vidta åtgärder beträffande utmätt egendom för att ta till vara 

sökandens rätt. Paragrafen motsvarar 5 kap. 30 § beredningens förslag. 
Giil/ande riiu. Som har nämnts i det föregående medför utmätning att 

gäldenären i princip inte fär förfoga över den utmätta egendomen till skada 

för sökanden. Genom utmätningen torde utmätningsmannen få befogenhet 

att vidta vissa rättshandlingar beträffande egendomen för att sökandens 

rätt skall tillvaratas. Bestämmelst:r härom saknas emellertid och det synes 

tveksamt hur långt utmätningsmannens befogenheter sträcker sig. 

Laghercd11i11ge11. Beredningen har ansett. det önskvärt att frågan om 

kronofogdemyndighetens befogenhet att ta till vara sökandens rätt regleras 

och har i 30 § tagit upp bestämmelser om sådana befogenheter. 

Enligt första stycket i förslaget får kronofogdemyndigheten bevaka 

giildenärens rätt mot sckundogäl;lenär eller annan tredje man eller söka 

<lödning av skuldebrev eller annan handling. Beredningen framhåller att 

med stöd av denna bestämmelse kan kronofogdemyndigheten bl.a. 

avbryta preskription av en utmätt fordran eller bevaka fordringen i 

sekundogäldenärens konkurs. Kronofogdemyndigheten bör också kunna 

siiga upp en utmätt fordran till betalning, I.ex. ett banktillgodohavande för 

vilket viss uppsägningstid gäller. Om rätt på grund av testamente anses 

kunna utmiitas innan testamentet har bevakats, torde också kronofogde
myndigheten efter sådan utmätning kunna bevaka testamentet, såvida den 
i 14 kap. I § ÄB föreskrivna tiden inte har gått till ända, och !äta delge 

testamentet med arvingarna. Kronofogdemyndigheten skall däremot inte 

vid utmätning av arvinges andel i dödsbo kunna klandra eller begära 

jämkning av testamente som inverkar på arvslotten (jfr 7 kap. 7 § och 14 
kap. 6 §ÄH). Över huvud skall kronofogdemyndigheten inte med stöd av 

den föreslagna bestiimmelsen kunna väcka talan vid domstol rörande 

utmätt egendom eller svara i' mål angående denna. Har löpande skulde
brev eller annat presentationspapper förstörts eller förkommit. kan hand

lingen enligt lagen ( 1927:85) om dödande av förkommen handling dödas på 

begäran av den som har förlorat handlingen. Om fordringen eller rättig

heten är utmätt. kan gäldenären tänkas vägra att medverka till <lödning. 

Ansökan därom kan därför behöva göras av kronofogdemyndigheten. 

Denna får vidare anses behörig att påkalla efterlysning av motbok rörande 

banktillgodohavande enligt 12 §nämnda lag. 

I andra stycket föreslås bestämmelser för det fallet att andel i dödsbo 

har blivit utmätt. Kronofogdemyndigheten kan enligt förslaget i sådant fall 

begära att boets egendom avträds till förvaltning av boutredningsman eller 

att skiftesman förordnas tifr 19 kap I §och 23 kap. 5 § ÄB). Beredningen 
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påpekar att enligt 9 kap. 6 *tredje stycket i förslaget bör, när andel i döds

bo har tagits i mät, skifte avvaktas. om det inte medför oskiiligt dröjsmål. 

I fråga om förvaltning av dödsbo sedan gäldenärs arvsandel har utmiitts 

uppkommer frågan huruvida gäldenären får delta i förvaltningen av boet 

om detta inte har avträtts till förvaltning av boutredningsman. En sftdan 

ordning kan sägas innehära viss risk för sökanden lifr 27 * ). Beredningen 

har dock inte ansett tillräckliga skäl föreligga att utestänga gäldenären från 

deltagande i förvaltningen. Redan av n * följer att gäldenären inte utan 

kronofogdemyndighetens samtycke får medverka till förfoganden rörande 

boet som gör intrång i sökandens rätt, I.ex. ge bort viirdefull egendom. 

Och som nyss har nämnts kan kronofogdemyndigheten enligt förslaget 

begära att boet avträds till förvaltning av boutredningsman. Det har enligt 

beredningen inte heller beträffande skifte som förrättas av delägarna synts 

Himpligt att kräva att gäldenären skall representeras av utmätnings

sökanden eller kronofogdemyndigheten eller att skifte alltid skall god

kännas av sökanden eller kronofogdemyndigheten. Gäldenären får 

emellertid inte utan medgivande av kronofogdemyndigheten efterge sin 

rätt vid skiftet. vare sig skifte förrättas av delägarna eller av skiftesman. 

Detta torde följa redan av 27 §. men beredningen har ansett det önskvärt 

att en särskild föreskrift meddelas därom. Under bestämmelsen. vilken har 

tagits upp som andra mening i andra stycket, bör falla alla dispositioner 

vid skiftet som är till skada för utmätningssökanden. 

Beredningen påpekar i detta sammanhang att när skifte har ägt rum. 

utmätning av gäldenärens andel i dödsboet får anses ha övergått till att 

avse den egendom som gäldenären har erhållit genom skiftet. Ny utmät

ning krävs alltså inte. Överstiger värdet av egendomen sökandens fordran 

jämte kostnader, bör kronofogdemyndigheten häva utmätningen beträf

fande objekt som inte är behövliga för att utmätningssökanden skall bli 

tillgodosedd. 

De befogenheter som paragrafen tillerkänner kronofogdemyndigheten 

hindrar enligt beredningen inte gäldenären att själv vidta åtgärder för att ta 

till vara sin rätt, t.ex. att göra ansökan om dödning av förkommen 

handling eller om dödsbos avträdande till förvaltning av boutredningsman. 

Gäldenären kan däremot inte göra kronofogdemyndighetens åtgärder om 

intet. 

Remissyttrandena. Beredningens förslag att reglera kronofogdemyndig

hetens befogenhet beträffande utmätt egendom för att ta till vara sökan

dens rätt har genomgående tillstyrkts eller lämnats utan erinran i remiss

yttrandena. Flera remissinstanser anser emellertid att förslaget inte går 

tillräckligt långt. 

Hol'riitten Ffr Västra Sverige anser att kronofogdemyndigheten bör 

tillerkännas de befogenheter i fräga om förvaltningen av utmätt egendom 

som eljest tillkommer gäldenären. Uppräkningen av befogenheter i para

grafen är inte fullständig och det kan enligt hovrätten dessutom ifråga-
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sättas om inte ht!stämmelsen i andra stycket beträffande andel i dödsbo 
snarare borde stå i AB. Som exempel på ytterligare befogenheter som bör 

tillkomma kronofogdemyndigheten nämner RSV befogenhet att. efter 

utmätning av aktier. företr'· ·1 gäldenären vid ny- eller fondemission. 

Denna befogenhet kan dock enligt RSV möjligen följa av den föreslagna 

bestiimmelsen. När siiljares riitl enligt avbetalningskontrakt har utmätts. 

bör kronofogdemyndigheten kunna återta egendomen för säljarens 

räkning. om förutsiittningar hiirför föreligger enligt lagen om avbetal

ningsköp. Kronofogdemyndigheten bör också ha befogenhet och kanske 
t.o.m. skyldighet att pä giildenärens vägnar söka inskrivning av äganderätt 

till· fastighet. skepp och annan inskrivningsbar egendom. Om sådan 

befogenhet införs. krävs enligt RSV särskilda överväganden rörande bl.a. 

stämpelskattefrågan. Mot bakgrund av det anförda föreslår RSV att i para

grafen stadgas generell hefogenhet för kronofogdemyndigheten att vidta 

åtgärder med avseende på utmätt egendom. när gäldenären inte kan 

förmås medverka till att ta till vara sin rätt och detta påverkar sökandens 

intressen. 1 detta sammanhang framhåller RSV att kronofogdemyndig

heten även bör ha befogenhet att tvinga fram bodelning med anledning av 
boskillnad eller äktenskapsskillnad för att kunna utmäta egendom som 

motsvarar gäldenärens giftorättsandel. Denna befogenhet bör enligt RSV 

ses mot bakgrund av att giftorbttsandel inte anses vara utmätningsbar. 

Kro11oji>gde.före11i11gen nämner delvis samma befogenheter som RSV och 

anser att paragrafen bör kompletteras med dessa befogenheter. Liins

styrelsen i Norrhotten.1· liin och utredningen om siikerhets/itgiirJer m.m. i 

skatteprocessen anser att kronofogdemyndigheten bör ha befogenhet att 
framtvinga bodelning. TCO nämner särskilt att kronofogdemyndigheten 

vid utmätning av andel i handelsbolag eller ekonomisk förening bör kunna 

inträda i deliigarens alla rättighet1~r enligt lag eller avtal. 

Enligt S\'ea hm·riitt är den före:slagna bestämmelsen oklar på så sätt att 
det inte framgår om kronofogdemyndighetens befogenhet att vidta civil

rättsliga förvaltningsåtgärder är 1'örenad med en motsvarande skyldighet 

att ta till vara gäldenärens rätt. Enligt hovrättens mening talar det mesta 

för att så bör vara fallet. Det framstår inte som tilltalande att kronofogde

myndighetens aktivitet, och därmed gäldenärens skydd mot rättsförluster. 

skall vara beroende av den aktuella arbetsbalansen eller myndighetens 

intresse för förvaltningsåtgärder av ifrågavarande slag. Mot bakgrund av 

att den i bestämmelsen avsedda befogenheten sålunda bör innefatta en 

skyldighet bör enligt hovrätten kronofogdemyndighetens förvaltnings

uppgifter inte göras alltför vittgående. Närmare anvisningar bör utfärdas 

rörande omfattningen av kronofogdemyndighetens åligganden i detta hän

seende. En sådan reglering synes också vara att förorda av det skälet att 
underlag härigenom ges för bedömande av frågan om skadeståndsansvar 

vid försummelser på detta område. 

Föredraganden. Jag delar beredningens mening att kronofogdemyn-
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dighetens befogenhet att vidta åtgärder beträffande utmiltt egendom för att 

ta till vara sökandens rätt bör uttryckligen regleras i U B. Dec bör under

strykas att fråga inte är om direkt exekutiva åtgärder som efter det att 

utmätning har beslutats skall vidtas för att utmätningssökanden skall fö 

betalt. Bestämmelser härom finns bl.a. i 6 uch 8-12 kap. Vad saken nu 

gäller är i stället vilka civilrättsliga åtgärder med avseende på den utmiitta 

egendomen som kronofogdemyndigheten skall ha befogenhet att frireta for 

att inte egendomens värde skall ga förlorat för sökanden. 

Beredningens förslag innehåller dels en mera allmän befogenhet för 

kronofogdemyndigheten att bevaka gäldentirens rätt mot tredje man, dels 

särskilda befogenheter att ansöka om <lödning av handling och att, efter 

utmätning av andel i dödsbo, begära att boets egendom avträds till förvalt

ning av boutredningsman eller att skiftesman förordnas. Den närmare 

utformningen av förslaget har kritiserats av tlera remissinstanser. vilka har 

menat att befogenheterna inte går tillräckligt långt. Några instanser har 

ansett att paragrafen bör kompletteras med vissa ytterligare befogenheter. 

medan andra har förordat en mera generell bestämmelse i saken. 

För egen del vill jag först framhälla att den av beredningen föreslagna 

lydelsen torde omfatta de allra flesta fall. dti någon åtgärd behöver vidtas 

till skydd för sökandens rätt. Förutom de åtgärder som beredningen har 

nämnt i sina motiv torde en del av de befogenheter som remissinstanserna 

särskilt har påtalat täckas av de särskilda reglerna i beredningens förslag. 

Man kan dock inte bortse från att kronofogdemyndigheten ibland kan 

tänkas behöva vidta andra åtgärder för att egendomens värde inte skall ga 

förlorat, utan att fråga är om bevakning av gäldenärens rätt mot tredje 

man. Mot beredningens förslag kan också invändas att befogenheterna 

enligt paragrafens lydelse i första hand synes syfta till att ta till vara gli/cle

niirens rätt. Som en remissinstans har framhållit kan det vidare ifråga

sättas huruvida en bestämmelse om befogenhet att begära att dödsbos 

egendom avträds till förvaltning av boutredningsman eller att skiftesman 
förordnas lämpligen bör stå i UB. På grund av det anförda anser jag att en 

allmänt hällen bestämmelse om kronofogdemyndighetens befogenheter är 

att föredra. I enlighet härmed föreslår jag att utmätning skall ge krono

fogdemyndigheten rätt att vidta de åtgärder beträffande den utmätta egen

domen som behövs för att sökandens rätt skall tas till vara. I en andra 

mening bör tilläggas att kronofogdemyndigheten härvid har samma 

befogenheter som annars tillkommer egendomens ägare. 

Bestämmelsen i departernentsförslaget ger kronofogdemyndigheten bl.a. 

de befogenheter som beredningen har nämnt i sina motiv men går något 

längre. Av åtgärder som kronofogdemyndigheten kan vidta enligt för

slaget utöver de av beredningen anförda kan nämnas följande. Efter 

utmätning av aktier kan kronofogdemyndigheten vid fond- eller ny

emission bevaka den rätt som tillkommer de utmätta aktierna. Har utmät

ning skett av säljares rätt enligt avbetalningskontrakt och fullgör inte 
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köparen sin betalningsskyldighet. kan kronofogdemyndigheten lf1ta ftterta 

egendomen enligt bestämmelserna därom. Har skepp utmiitts utan att 

gäldenären har sökt inskrivning för sitt förvärv, kan kronofogdemyndig

heten, för att förebygga att skeppet tas i anspråk av siiljarens borgenärer. 

söka inskrivning för gäldenärens förvärv. Har andel i dödsbo utmiitts, kan 

kronofogdemyndigheten vid behov delta i skifte av boet. Som beredningen 

har framhållit bör däremot inte kronofogdemyndigheten kunna vlic:ka talan 

vid domstol angående egendomen eller svara i mål angående denna. En 

uttrycklig bestämmelse härom har i departementsförslaget tagits upp som 

en tredje mening. 

Jag vill understryka all den föreslagna bestämmelsen inte kan aberopas 

av kronofogdemyndigheten i fall som är särskilt reglerade i balken. Som 

exempel kan nämnas förfarandet efter utmätning av andel i viss egendom 

som faller under lagen (1904:4~. s. f) om samiiganderätt. Efter sådan 

utmätning kan enligt 8 kap. 8 ~ kronofogdemyndigheten pa yrkande av 

sökanden, gäldenären eller annan delägare förordna att hela egendomen 

skall säljas. Kronofogdemyndigheten kan inte i sådant fall med åbe

ropande av nu förevarande bestämmelse på giildenärens vägnar begära för

säljning av hela egendomen. 

Några remissinstanser har ansett att kronofogdemyndigheten bör kunna 

tvinga fram bodelning som förhalas. Den situation som avses är tydligen 

den att giftorättsgemenskapen skall upplösas till följd av att det har dömts 

till boskillnad eller äktenskapsskillnad mellan gäldenären och hans make 

eller att gäldenärens äktenskap har upplösts genom ena makens död men 

bodelning iinnu inte har ägt rum. Som närmare utvecklas under 5 kap. bör 

makes giftoriittsandel inte kunna utmätas ens när giftorättsgemenskapens 

upphörande har aktualiserats. Till dess att giftorättsandelarna har brutits 

ut genom bodelning d'lder cmdlertid vardera maken (vid dödsfall den efter

levande) alltjämt över sitt giftorättsgods (9 kap. 5 ~. 11 kap. 8 ~och I'.! kap. 

4 ~ GB). Andra maken (resp. avliden makes arvingar och universella testa

mentstagare) kan under vissa fömtsiittningar begiira att giftorättsgods till 

visst värde si\tts under särskild v!lrd och förvaltning. Giftorättsgods. över 

vilket make för fritt rada. fär enligt uttryckliga bestämmelser utmätas för 

hans skulder utan hinder av boskillnad, äktenskapsskillnad eller andra 

makens död (9 kap. 7 *· 11 kap. 10 ~och I:! kap. n * GBl. En utmlitnings

borgenär får anses tillräckligt tillgodnsedd med denna möjlighet. Det är 

enligt min mening dessutom mindre Himpligt att ge kronofogdemyndig

heten befogenhet att tvinga fram bodelning för att fä möjlighet att utmäta 

ytterligare egendom som kan tillföras glildenären genom bodelningen. 

Det förhtillamlet att kronofogdemyndigheten enligt förslaget har 

befogenhet att vidta vissa eivilri\ttsliga titgärder hetrliffande utmätt egen

dom för att skydda sökandens räa utgör inte hinder mot att gi\ldenären 

själv vidtar behövliga fttgiirdcr för att ta till vara sin rätt. Gäldenären fär 

diiremot inte göra kronofogdemyndighetens atgärder om intet. Av det 
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sagda följer att kronofogdemyndigheten inte behöver vidta en i och för sig 

nödvändig åtgiird, om den i stället ombesörjs av gäldenären. I övrigt bör 

kronofogdemyndigheten i princip vara skyldig att vidta sådan åtgärd som 

krävs för att ta till vara sökandens rätt. Det är emellertid tydligt att man 

inte kan fordra att kronofogdemyndigheten skall på samma sätt som en 
ägare sätta sig in i och följa förhållanden som rör utmätt egendom. Det bör 

t.ex. inte kriivas att kronofogdemyndigheten efter utmätning av fordran 

sjiilvmant halter sig underrättad huruvida sekundogäldenären försätts i 

konkurs eller. sedan andel i dödsbo har utmätts. på sådant sätt följer boets 

utredning och förvaltning att myndigheten, så snart behov därav före

ligger. kan begiira att egendomen avträds till förvaltning av boutred

ningsman eller kan ingripa i skifte av egendomen. Kronofogdemyndig

heten bör sålunda i viss utsträckning kunna förlita sig på att sökanden eller 

gäldenären fäster myndighetens uppmärksamhet på förhållanden som 

kräver åtgiird. Det kan tilläggas att den omständigheten att krono

fogdemyndigheten tilläggs befogenhet att jämte gäldenären vidta åtgärder 

beträffande egendomen inte kan väntas leda till några konkurrensproblem i 

praktiken. 

Åtgärd som kronofogdemyndigheten vidtar enligt förevarande paragraf 

kan ibland medföra särskild kostnad. Sådan kostnad bör i allmänhet utgöra 

förrättningskostnad enligt bestämmelserna i 17 kap. Det innebär att 

kostnaden skall tas ut ur köpeskillingen för såld egendom och andra medel 

som inflyter i målet. att sökanden i andra hand svarar för kostnaden och 

att han på begäran av kronofogdemyndigheten är skyldig att förskottera 

kostnaden. Berörs utmätta aktier av nyemission, bör kronofogdemyndig

heten med hänsyn till de därmed förenade kostnaderna inte begagna den 
rätt som de utmiitta aktierna medför att teckna nya aktier, såvida inte 

gäldenären tillskjuter medel därtill. Kronofogdemyndigheten bör i stället 
försöka sälja teckningsrätterna. 

Av övriga kostnader som föranleds av åtgärd som kronofogdemyndig

heten kan företa med stöd av förevarande paragraf bör särskilt uppmärk

sammas stämpelskatt för ansökan om inskrivning av gäldenärs förvärv. 

t.ex. av skepp. Sådan kostnad kan uppgå till betydande belopp. Frånsett 
vissa undantagsfall är gäldenären skyldig att söka inskrivning för sitt för

värv och inskrivningen därav gagnar även hans intressen. Det är enligt 

min mening inte rimligt att sökanden skall behöva riskera att få svara för 

stämpelskatten. Det synes lämpligt att i stället gäldenären får svara direkt 

mot staten för stämpelskatten. även när ansökan om inskrivning av hans 
förvärv görs av kronofogdemyndigheten. Härav följer att kostnaden inte 

utgör förrättningskostnad. Någon särskild bestämmelse härom torde inte 

behövas i UB. Eventuella bestämmelser i saken får övervägas i samband 

med andra följdändringar till UB. 

Som framgår av det föregående kan åtgärd som kronofogdemyndigheten 

företar enligt paragrafen föranleda kostnad. som kan komma alt .slutligt 
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stanna på sökanden. Kronofogdemyndigheten bör därför höra sökanden 

innan åtgärd vidtas. om kostnaden inte är obetydlig och det kan råda 

någon tvekan huruvida åtgärden lämpligen bör vidtas. Även gäldenären 

kan ibland böra höras. 

Den i beredningens förslag upptagna bestämmelsen om att för skifte 

som innefattar eftergift av gä)d,~närens rätt fordras kronofogdemyndig

hetens samtycke enligt 27 § utgör endast en erinran om vad som ändå 

gäller enligt paragrafen (29 § i departementsförslaget). Bestämmelsen 

passar dessutom mindre väl i förevarande paragraf, med den lydelse av 

paragrafen som jag föreslår. Bestämmelsen saknar därför motsvarighet i 

departcmentsförslaget. 

Sammanträffande av utmätningar 

32 § Denna paragraf innehåller bestämmelser om det fallet att viss egen

<lom hlir utmätt av två (eller eventuellt flera) kronofogdemyndigheter. 

Paragrafen motsvanr 5 kap. 31 och 32 §§ beredningens förslag. 

(;i1llalllle riitt. Enligt 56 a * U L gäller att om viss lös egendom tas i mät 

av rne1 iin en utmätningsman. målen i fortsättningen skall handläggas 

gemensamt av den som de i samråd beslutar eller utmätningsmannen i 

gäldenärens hemvist bestämmer. 

Lagberedningen. Beredningen framhåller att bestämmelserna i förslaget 

om kronofogdemyndighets lokala kompetens (5 kap. 9 §)kan medföra att 

viss egendom tas i mät av mer än en kronofogdemyndighet. När detta 

undantagsvis händer bör ärendena föras samman till någon av krono

fögdemyndighetema för den fortsatta handläggningen. Enligt 5 kap. 31 § 

skall i stl.dant fall ärendena i fortsättningen handläggas gemensamt av den 

som kronofogdemyndigheterna i samråd beslutar eller som kronofogde

myndigheten i gäldenärens hemvist br'\tämmer. Föreskriften är inte som 

56 a * UL inskränkt till lös egendom utan gäller även fast egendom. Det 

torde enligt beredningen vara lämpligast att försäljning ombesörjs av 

kronofogdemyndigheten där egendomen finns. särskilt när det gäller fast 

egendom. 

Beredningen har övervägt huruvida kronofogdemyndighet bör i andra 

fall än vid sammanträffande av utmätningar kunna överlämna ärende till 
annan kron0fogdemyndighet för fortsatt handläggning sedan utmätning har 

skett. t.ex. om den utmätta egendomen finns inom annat kronofogde

distrikt och inte lämpligen kan flyllas (jfr 70 § FfL). Genom överlämnande 

av ärende till annan kronofogdemyndighet efter det att utmätning har skett 

uppkommer emellertid enligt beredningen problem beträffande fullföljden, 

om kronofogdemyndigheterna hör under olika hovrätter. Förslagets 

bestämmelser om besvär över beslut i exekutiva ärenden ( 19 kap. 27 §, jfr 

~6 *) skulle kunna medföra att talan mot utmätningen och mot senare 

åtgärd. främst försäljning. kommer att föras vid olika hovrätter. Att åter ge 
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speciella regler om forumfrågan i högre instans har synts onödigt kompli

cerat. Beredningen har därför ansett att man fär reda sig utan en regel om 
överlämnande i fall som nu avses. Om det behövs, fär den kronofogde

myndighet som har verkställt utmätningen anlita biträde av befattnings

havare hos kronofogdemyndigheten i det distrikt där egendomen finns. En 

sådan ordning torde inte behöva medföra några praktiska problem. 

Enligt 5 kap. 32 § beredningens förslag skall åtgärder för att säkerställa 

utmätning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. i fall då ärendet skall 

överlämnas till annan kronofogdemyndighet vidtas i anslutning till utmät

ningsbeslutet, om de inte lämpligen bör anstå. Beredningen påpekar att 

beträffande fast egendom regleras flertalet följdåtgärder i 13 kap. (jfr 7 kap. 

13 § ). I fråga om utmätning av villkorlig rätt till fast egendom innehaller 7 

kap. bl.a. föreskrift om att denuntiation till tredje man skall äga rum (14 *). 
Sådan underrättelse bör enligt beredningen givetvis lämnas i anslutning till 

utmätningsbeslutet. Beredningen erinrar om att kronofogdemyndighet som 

utmäter egendom i annat distrikt skall kunna påkalla biträde av krono

fogdemyndigheten i det distriktet för genomförande av erforderliga 

åtgärder. 
Kronofogdemyndighet som har utmätt viss egendom bör enligt bered

ningen också innan myndigheten enligt 31 § lämnar ärendet ifrån sig vidta 

vissa expeditionella åtgärder, såsom att underrätta vissa myndigheter. 

Föreskrift härom kan meddelas i administrativ ordning (jfr 46-48 §§ 

USKl. 

Föredraganden. Departementsförslaget överensstämstämmer i sak med 

beredningens förslag. Det har synts lämpligt att föra samman bestäm

melserna i en paragraf. 
Bestämmelserna i 32 § bör anses analogt tillämpliga när fastighet eller 

annan egendom som avses i 27 § dels har utmätts av en kronofogdemyn
dighet, dels har blivit föremål för betalningsfastställelse med utmätnings

verkan och målet om försäljning av egendomen har anhängiggjorts hos 

annan kronofogdemyndighet. 

Hävande av utmätning och annan rättelse 

I detta avsnitt har tagits upp bestämmelser om självrättelse av utmät

ning. I 33 § behandlas dels det fallet att utmätt egendom visas tillhöra 

tredje man, dels situationen att utmätt egendom inte kan antas ge över

skott. Fråg~n om rättelse i andra fall regleras i 34 §. I 35 § meddelas en 

gemensam bestämmelse om hörande av sökanden. 

Den allmänna frågan om kronofogdemyndighetens befogenhet att själv 

rätta beslut eller åtgärder i utsökningsmål har behandlats i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 5.4). Där har också närmare diskuterats frågor 

angående självrättelse av utmätning som regleras i 33 och 34 §§. I fråga om 
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motiven för dessa regler fi'ir jag i första hand hänvisa till vad jag har anfört 
i det sammanhanget. 

Jag vill erinra om att kronofogdemyndigheten utan stöd av särskilda 

bcstiimmelser kan med sökandens medgivande låta utmätning gå åter helt 

eller delvis. I allmänna mftl kan kronofogdemyndigheten själv, i sin 

cgenskap av företrädare för det allmänna som borgenär. avstå från verk

ställd utmiitning. i den mfm kronofogdemyndighetens bemyndigande 

medger det. Det sagda har siirskild betydelse i fall som avses i 34 §. dä en 

särskild. kortare tidsfrist gäller för självrättelse. 

33 § I paragrafen. som motsvarar 5 kap. 33 § beredningens förslag. ges 

bestämmelser om hävande av utmätning när utmätt egendom visas tillhöra 

tredje man. Paragrafen inneht\Jler ocksä en föreskrift om utmätnings 

hiivande. när realisation inte kan antas ge överskott. 

Gii/lande riill. I 77 § 3 mom. U L föreskrivs att om utmätningsmannen 

på grund av anspråk som avses i 69 § (dvs. tredje man påstår sig vara 

ägare till lös egendom som finns i gäldenärens bo) eller eljest finner att 

utmätt egendom eller del därav inte hade bort utmätas. han fär föranstalta 

om rättelse. Sådan rättelse fär dock inte vidtas senare än två veckor från 

att förrättningen ägde rum. Innan rättelse sker skall borgenären beredas 

tillfälle att yttra sig. om det kan ske. 

L11gbered11i11ge11. I första stycket första meningen av 33 § anges att 

utmätning skall hävas om det genom rättegäng eller på annat sätt blir 

utrett att utmätt egendom tillhörde tredje man. Beredningen påpekar att 

bestämmelsen är tillämplig beträffande såväl lös som fast egendom. Vad 
som sägs om rättegång gäller int·e endast det fallet att tredje mannen har 
efterkommit föreläggande att vä;;ka talan (jfr 5 kap. 19 och 24 §§) och 

vunnit processen utan även andra fall då saken har prövats i rättegång. 
Hävande kan ske även när tredje mans rätt har styrkts på annat sätt, t.ex. 

med handlingar som visar ägand•!rätten. Det bör emellertid enligt bered

ningen uppmärksammas att tredje man som inte efterkommer föreläggande 

att väcka talan förlorar sin rätt mot sökanden, om denne inte själv har 

väckt talan i saken (5 kap. 19 * tredje stycket och 24 § ). I sädant fall kan 

beslut om hävande inte meddela~ .. även om tredje mans rätt till äventyrs 

skulle styrkas. Första meningen i första stycket innehåller en erinran 

därom. Att tredje mannen utan framgång har anfört besvär över utmät

ningen hindrar enligt beredningen däremot inte att denna hävs. om tredje 

mannens rätt styrks senare. 

Beredningen framhåller att om utmätt egendom endast till viss del tillhör 

tredje man. bestämmelsen är tillämplig i den delen. I fråga om tillbehör till 

fartyg, fastighet m.m. innehåller Lttmätningsbeslutet inte något särskilt ut

talande. Andra åtgärder kan eme:llertid följa som direkt rör vad som har 

antagits vara tillbehör. Om sådant föremål finnes tillhöra tredje man. skall 

åtgärderna återgå enligt förevarande bestämmelse. 
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Hiivande av utmätning på grund av att egendomen tillhörde tredje man 

skall enligt beredningen kunna ske sä länge det är praktisk möjligt. 

Utmätning bör si'tlunda kunna hävas av kronofogdemyndigheten även 

efter försiiljning av eg~ndomen, så länge beslut om fördelning eller utbetal

ning inte har meddelats. En sådan liberalitet synes vara en nawrlig följd av 

alt del inte kan förutsättas att tredje man som berörs av utmätningen får 

kiinnedom därom genast. Beredningen erinrar om att enligt förslaget kan 

tredje man anföra besvär över utmätning utan begränsning till viss tid ( 19 

kap. 27 * andra stycket). För besvär över exekutiv försäljning gäller enligt 

förslaget en tid av tre veckor från försäljningen (19 kap. 27 * tredje 

styckl!I). Överklagas utmätningen inom samma tid och finns skäl för be

svären. kan iiven försäljningen undanröjas (jfr 19 kap. 30 *). Som andra 

mening i första stycket har tagits upp att om egendomen har sålts 

hiivandet av utmätningen endast gäller rätten till influtna medel. 

Beredningen anför vidare att utmätningens syfte är att anskaffa betal

ning till sökanden för hans fordran. Utmätning bör därför i princip inte 

ske. om aktuell egendom inte kan antas inbringa så mycket att sökanden 

åtminstone till någon del får betalt för sin fordran. Härvid måste beaktas 

att förrättningskostnaden skall täckas innan sökanden får betalt för sin 

fordran. Om det först efter verkställd utmätning visar sig att realisation av 

egendomen inte kan väntas inbringa så mycket att sökanden kan få betalt 

med något beaktansvärt belopp, bör enligt beredningen utmätningen hävas 

av kronofogdemyndigheten. 

I enlighet härmed föreskrivs i andra stycket av 5 kap. 33 * att utmätning 

skall hävas, om försäljning av egendomen eller indrivning av utmätt 

fordran inte kan antas ge ett överskott - dvs. sedan kostnaden för försälj

ningen resp. indrivningen har täckts - som gör åtgärden försvarlig. Bestäm

melsen kan tillämpas t.cx. om uppskattningen av egendomens värde var 

för optimistisk eller egendomen visar sig vara belastad med panträtt som 

tar värdet i anspråk. Har förfarandet avancerat så långt att auktion har 

inletts, bör enligt beredningen hävande inte ske enligt förevarande 

bestämmelse som åsyftar att avbryta förfarandet innan det har gått så långt 

som till auktion. Är auktion pä gång. ingriper i stället föreskrifterna om att 

skyddsbelopp m.m. skall iakttas samt att inrop inte får godtas, om det är 

sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås. De verkar i samma 

riktning. 

Beredningen påpekar att i vissa fall då borgenär har utövat anslutnings

rätt, dvs. har begärt att den utmätta egendomen skall säljas för hans 

fordran. förfarandet inte får nedläggas därför att frågan om försäljning för 

utmätningssökandens fordran förfaller. Bestämmelser härom meddelas i 9 

kap. 10 §, 11 kap. 5 §, 12 kap. I och 2 §*samt 13 kap. 13 ~beredningens 

förslag. De gäller även när fråga uppkommer om utmätnings hävande 

enligt andra stycket i 5 kap. 33 §. Om den anslutande borgenären kan 

väntas fä någon betalning, får utmätningen inte hävas därför att den 
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ursprungliga utmiitningssökandcn inte kan viintas få någon betalning. 

Med anledning <1v bcstiimmcls·~rna i paragrafen erinrar beredningen om 

att utmätning skall gft Mer iiven i vissa andra fall. t.ex. om gäldenären före 

försäljningen frivilligt fullgör siri betalningsförpliktelsc eller cxekutinns

titeln upphiivs Ufr 3 kap. 2h ~)eller om sökanden inte förskntlerar fr>rriitt

ningskostnad innm förelagd tid tjfr 18 kap. 6 h Ett annat fall iir att auktion 

har hållits utan att egendomen har blivit säld och nytt forsäljningsförsök 

inte skall göras Ufr 10 kap. 6 ~ tj:irde stycket. 11 kap. 21 * tjärde stycket. 

12 kap. I ~ första stycket och 13 kap. 42 ~ fjärde stycket). 

l tredje stycket har tagits upp en hhnvisning till bestlimmclser i 9- 13 

kap. om villkor för att försäljninf~ skall fä ske. Beredningen framhåller att 

om dessa villkor inte uppfylls, försiiljning inte kommer till stånd och 

utmiitningen skall då gft åter under förutsättningar som anges i nfönnda 

kapitel. 

Re111issy1trnmle11a. Beträtfandt: förslaget att utmiitning skall hiivas om 

det genom riittegäng eller pa annat siitt blir utrett att utmätt egendom till

hörde tredje man framhäller RS\l att det kan ifrågasättas hur bestäm

melsen skall tilliimpas när flera mal mot giildenären sammantriiffar. Om 

t.cx. tredje mannen av misstag vikker talan mot endast en av två sökande 

och han vinner den processen, bn bestiimmelscn såvitt avser den andra 

sökanden innebiira btlde att utmiitningen skall och inte skall hiivas. Över 

huvud anser RSV att det behöver ytterligare klargöras vilken riittsverkan 

en dom angt1ende bättre riitt eller ett avgjort besviirsmäl bör ha i andra 

utsökningsmäl iin det. i vilket fön:Higgandc har meddelats eller hesvär har 

anförts. 

Förslaget att utmätning skall hitvas om försiiljning resp. indrivning inte 

kan antas ge ett överskott som gör ätgärden försvarlig berörs endast i ett 

par remissyttranden. RS V har inte någon invändning mot bestämmelsen. 

under förutsättning att de kostnada som parterna skall svara för i enskilda 

mål kan hållas låga. Uins.\'fyrelsen i Kronobergs liin förutsätter att 

bestiimmclsen inte iir tilfämplig nfö· t.ex. fastighet skall anses utmätt efter 

domstols beslut om betalningsfast,Hillelse. 

Fiiredraganden. Beredningens förslag att kronofogdemyndigheten skall 

utan särskild tidshcgränsning kunna häva utmätning på den grund att den 

utmätta egendomen visas tillhörc. tredje man har som jag nämnt förut 

behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.4). Som framgår av vad 

som har anförts där biträder jag förslaget. Jag vill erinra om att bestäm

melsen i praktiken inneblir att självriittelse av utmätning av nu nämnd 

anledning kan ske till dess att beslut om fördelning eller utbetalning har 

meddelats. Även i övrigt godtar jag beredningens förslag om självrättelse i 

fall dtt egendomen visas tillhöra tredje man. 

Med anledning av vad RS V har anfört om det fallet att viss egendom iir 

utmätt för tvä borgenärers fordringar bör påpekas att enligt uttrycklig 

hestämmelse i paragrafen skall kronofogdemyndigheten inte hiiva utmät-

4 kap. 33 ~ 490 



Prop. 1980/81: 8 

ning, om treJje mannen efter föreläggande har förlorat sin rii11 mot sökan

den. Väcker tredje mannen, trots att förefägganJe har meddelats honom i 

bti.da målen. talan endast mot den ena sökanden (och gäldenären). förlorar 

han enligt 20 resp. 25 * i förevarande kapitel sin rätt mot den andra sökan

den. Utmätningen i det målet skall sålunda inte hävas. Detta är en ofrån

komlig konsekvens av systemet med förelliggande vid äganderlittstvister. 

Inte heller i övrigt synes nu förevarande bestämmelse om självrättelse 

behöva välla särskilda tillämpningsproblem i fall då viss egendom har 

utmätts i mer än ett mål. 

Jag godtar även förslaget om att utmätning skall hlivas om försäljning 

resp. indrivning inte kan antas ge ett överskott som gör åtgärden för

svarlig. Jag vill erinra om att jag under 4 § har behanJlat frågan om utmät

ning när aktuell egendom inte kan antas ge något överskott seJan exeku

tionskostnaderna har täckts. 

Med anledning av vad en remissinstans har anfört vill jag påpeka att 

andra stycket i paragrafen. liksom övriga bestämmelser om självrättelse. 

inte är tillämpligt i fall då enligt 27 § viss egendom skall pil grund av dom

stols beslut om betalningsfastställelse anses utmätt. Någon slirskild 

bestlimmelse härom torde inte behövas. 

Utmätning skall också hävas bl.a. i fall då auktion har hållits utan att 

leda till resultat och nytt försäljningsförsök inte skall göras. Föreskrifter 

härom finns i 9-12 kap. Enligt min mening behövs det inte i förevarande 

paragraf någon hänvisning till nämnda föreskrifter. Departementsförslagct 

saknar alltsä motsvarighet till tredje stycket i beredningens förslag. 

34 § Paragrafen, som motsvarar 5 kap. 34 § beredningens förslag, 

hehandlar självrättelse av utmätning i andra fall än som avses i 33 §. 

Giillande rätt. Beträffande nu gällande bestämmelser hänvisas till redo
görelsen under 33 §. 

Lagherecl11i11ge11. 5 kap. 34 § avser fall då det av andra skäl än som 

avses i 33 § visar sig att utmätning inte hade bort äga rum. Enligt första 

stycket i paragrafen får sålunda kronofogdemyndigheten vidta rättelse. 

om den av "annat skäl" finner att utmätt egendom inte hade bort utmlitas. 

Bestämmelsen är. liksom 33 §.tillämplig inte bara beträffande lös egendom 

utan också i fråga om fast egendom. Bestämmelsen medger enligt bered

ningen liksom 33 § att rättelse begränsas till att avse endast en del av den 

utmätta egcnJomen. 

Beredningen framhäller att regeln avser bl.a. fall dä hinder rätteligen har 

förelegat mot verkställighet (jfr 3 kap. 24 §)eller utmätt egendom hade bort 

ingä i gäldenärens beneficium eller utmätning har skett i strid mot annan 

föreskrift som hindrar utmätning eller då utmätningsordningen har åsido

satts. Om egendomen över huvud inte hade bort utmätas, skall rättelse gå 

ut pä att utmätningen hävs. Bestämmelsen medger även att verkställd 
utmätning jämkas, t.ex. om kronofogdemyndigheten i efterhand finner att 
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egendomen rätteligen hade bort 1Jtmiitas med förbehäll för tredje mans rätt 

(jfr 5 kap. 20 § ). För rättelse bör enligt beredningen krävas att den är klart 

befogad. 

I fråga om beredningens överväganden såvitt avser förlängning av tids

fristen för rättelse i fall som avses i 34 § kan hänvisas till avsnitt 3.4. I 

enlighet med dessa överväganden anges i andra stycket av paragrafen att 

si'ldan rättelse som avses i första stycket inte får vidtas senare än två 

veckor från utmätningen annat än om talan har fullföljts mot utmätningen. 

Tidsfristen bör enligt beredningen räknas från utmätningsbeslutet även om 

säkersttillandet sker senare. 

Beträffande utmätning av lön m.m. erinrar beredningen om att förslaget, 

liksom i fri'tga om införsel. innehåller särskilda bestämmelser om befogen

het för kronofogdemyndigheten att ändra eller häva beslutet (se 8 kap. 5 § 

och 4 kap. 12 ~). 

Remissyurandena. Beträffand,~ innehållet i remissyttrandena hänvisas 

till redogörelsen i avsnitt 4.4. 

Fiiredraga11cle11. Förutsättningarna för självrättelse av utmätning i fall 

som avses i 34 § har behamllats i den allmänna motiveringen (se avsnitt 

5.4). Som framgår av vad som har anförts där delar jag beredningens 

uppfattning att den nuvarande tidsfristen om två veckor från utmätningen 

bör hibehållas för sådan självrättelse. medan jag däremot inte kan godta 

förslaget om att fristen skall förlängas när besvär har anförts över utmät

ningen. Paragrafen har utformats i enlighet härmed. Paragrafen har också 

j~imkats redaktionellt. 

35 li Paragrafen, som motsvarar 5 kap. 35 li beredningens förslag. inne

htlller en föreskrift om sökandens hörande före självrättelse. 

Giillande räl!. Enligt 77 § 3 mom. UL skall borgenären beredas tillfälle 

att yttra sig innan rättelse vidtas. om det kan ske. I 4 mom. föreskrivs att 

angående vidtagen rättelse skall utmätningsmannen genast underrätta dem 

vilkas rätt är i fråga samt överexekutor, om klagan har förts över utmät

ningen. 

Lagberedningen. Eftersom hävande av utmätning enligt 33 § eller 

rättelse enligt 34 § innebär en ändring till sökandens nackdel, bör enligt 

beredningen denne regelmässigt höras innan sådan åtgärd vidtas. Sökan

den kan också tänkas bidra med upplysningar eller synpunkter som på

verkar bedömningen. Undantag bör dock kunna ske i vissa fall, t.ex. om 

det är uppenbart att fel har begåtts och sökandens hörande inte kan 

avvaktas eller om sökanden inte kan anträffas. I enlighet härmed före

skrivs i 35 §att kronofogdemyndigheten skall. om inte särskilda skäl föran

leder annat. höra sökanden innan utmätning hävs enligt 33 * eller annan 

rättelse sker enligt 34 §. Beredningen påpekar att den föreslagna bestäm

melsen är tillämplig även vid hävande av utmätning på grund av att egen-
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domen inte kan antas ge överskott som gör försäljning eller indrivning 

försvarlig (jfr 33 § andra stycket). 

Beredningen framhåller att kronofogdemyndigheten bör, när beslut med

delas om hävande eller annan rättelse. genast underrätta dem vilkas rätt är 
i fråga. dvs. i första hand sökanden och gäldenären men även annan som 
saken kan röra. Föreskrift härom bör meddelas i administrativ ordning. 

Det är enligt beredningen tydligt att även den som har begärt hävande eller 
rättelse men inte har fått bifall till framställningen bör underrättas. 

Beredningen påpekar att enligt förslaget skall besvärsinlaga tillställas 
kronofogdemyndigheten (19 kap. 26 § andra meningen), som självmant 

skall pröva fråga om hävande eller annan rättelse om anledning före

kommer därtill ( 19 kap. 18 § första stycket och 36 * första stycket). Det 

kan enligt beredningen förutsättas att kronofogdemyndigheten inte förord

nar om hävande eller annan rättelse sedan handlingarna har vidarebeford

rats till hovrätten och saken har kommit under hovrättens prövning. 
Förslaget saknar föreskrift om att hovrätten skall underrättas. Om det 

skulle anses önskvärt. kan emellertid sådan föreskrift meddelas i 

administrativ ordning. 
Remissyttrandena. RSV anser att i paragrafen bör anges att kronofogde

myndigheten fär vidta rättelse utan att höra sökanden, om åtgärden är 
uppenbart obehövlig. 

Föredraganden. Jag godtar beredningens förslag att sökanden skall 

höras innan rättelse sker. om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Särskild föreskrift beträffande allmänna mål 
I 

36 § Denna paragraf. som saknar motsvarighet i beredningens förslag. 

innehåller en föreskrift om visst undantag från kapitlets tillämpning i all
männa mål. 

Föredraganden. Som framgår av motiveringen till 10 §. vari ges bestäm

melser om att utmätning skall ske så snart som möjligt, om anstånd och 

om ansökans förfallande, bör dessa bestämmelser inte gälla i allmänna 

mål. En föreskrift härom har tagits upp i 36 §. I övrigt bör kapitlets 
bestämmelser vara tillämpliga även i allmänna mål i den mån de kan 
tillämpas i sådana mål. 

5 kap. Undantag från utmätning 

Kapitlet stämmer väsentligen överens med 6 kap. beredningens förslag 

och nuvarande bestämmelser om undantag från utmätning. 

Gällande rätt. Bestämmelser om gäldenärens beneficium och andra 
undantag från utmätning finns f.n. i 64-67 §§ och 67 e § UL. I 64 § finns 

vissa allmänna regler om undantag från utmätning samt föreskrifter om 
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förfarandet vid utmätningsmannens prövning av vad som bör undantas. 

Regler om gäldenärens beneficium finns upptagna i 65 § l mom. under sju 
punkter. Dessa kompletteras med vissa mera allmänna bestämmelser i 2 

och 3 mom. i samma paragraf. l 66 §ges bestämmelser om andra undantag 

från utmätning. Det är här fråga om fall då egendom inte får utmätas till 

följd av sin beskaffenhet eller på grund av särskilda föreskrifter om förbud 

mot utmätning. Härefter meddl!las i 67 * en del gemensamma bestäm
melser angående undantag från utmätning. Slutligen innehåller 67 e § ett 

tidsbegriinsat förbud mot utmätning av utbetalda medel som inte får 

utmätas medan de innestår hos annan. 

De nuvarande bestämmelserna om undantag från utmätning tillkom år 

1968. Därefter har ett par mindre ändringar skett av 67 §är 1970 och av 65 

~årl971. 

Laghcred11i111':l'll · Beredningen, som har utgått frän att de förhållandevis 

nya reglerna om undantag från utmätning nu inte skall genomgående 

övervägas på nytt, har inte n~,rmare motiverat de föreslagna bestäm
melserna i 6 kap. UB. I huvudsak har beredningen endast lämnat oriente

rande upplysningar om bestämmelserna i kapitlet och sambandet med 

andra bestämmelser i förslaget. 

Ett spörsmål som har uppmärksammats under senare tid är frågan om 

möjlighet att utmäta makes giftorättsandel (se justitieombudsmännens 

ämbetsberiittelse år 1971 s. 385). Enligt beredningen är det uppenbart att 

utmätning av makes giftorättsampråk under inga förhållanden kan komma 

i fråga så länge giftorättsgemenskap gäller. Frågan aktualiseras först när 
giftorättsgemenskapen skall upphöra i följd av boskillnadsansökan. äkten
skapsskillnad eller makes död. Vid boskillnad utgör dagen för ansökningen 

den kritiska tidpunkten (9 kap. 3 ~ GB) under förutsättning att boskillnads

ansökningen beviljas. I fråga om iiktenskapsskillnad är däremot den dag då 

domen har vunnit laga kraft avgörande och, när make har avlidit, tiden för 

dödsfallet. Vad saken gäller är alltså huruvida i tiden mellan giftorätts

gemenskapens upplösning och bodelningen utmätning kan ske av makes 
giftorättsandel som sådan. 

Beredningen erinrar om att när giftorättsgemenskapen skall upplösas, 

vardera maken antas ha andelsrätt i den förmögenhetsmassa som bildas av 

makarnas giftorättsgods. Till dess andelarna har brutits ut genom 

bodelning rader dock vardera maken (vid dödsfall den efterlevande) 

alltjämt över sitt giftorättsgods (9 kap. 5 §, 11 kap. 8 §och l2 kap. 4 § GB). 

Andra maken (resp. avliden makes arvingar och universella testaments

tagare) kan under vissa förutsättningar påkalla att giftorättsgods till visst 

värde sätts under särskild vård och förvaltning. Giftorättsgods, varöver 

make fritt kan råda, får enligt uttryckliga föreskrifter tas i mät för hans gäld 

utan hinder av boskillnad, hemskillnad eller äktenskapets upplösning (9 

kap. 7 §. 11 kap. IO §och I:! kap. 6 § GB). 

Någon föreskrift i lag som läm 11ar direkt svar på den uppställda frågan 
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om andelsrätten får utmätas finns enligt beredningen inte. JO:s uttalanden 

i nyss nämnda ärende ledde fram till att enligt JO:s mening helt över
vägande skäl talar för att utmätning av andelsrätt i makars oskiftade bo 

inte bör få förekomma samt att utmätning inte heller bör komma i frb.ga av 

makes rätt att vid bodelning få egendom tilldelad av andra maken. Bered

ningen tillägger för egen del att makes andelsrätt i den aktuella förmögen

hetsmassan - dvs. med tillgångar och skulder - svårligen kan anses över

låtbar såsom en vanlig förmögenhetstillgäng. Den lämpar sig. även frånsett 

alla rättsliga komplikationer. inte för omsättning. 

Om andelsrätten som sådan inte kan överlåtas, kan den inte heller bli 

föremål för utmätning. Av vad JO har anfört framgår också att den rätt att 

få utmätning i makes giftorättsgods som enligt anförda bestämmelser i GB 

tillkommer borgenär knappast låter sig förena med rätt för maken att 

överlåta sin andelsrätt i förmögenhetsmassan. En sådan överlåtelse befriar 

ju inte maken från hans personliga ansvar för befintliga skulder. I GB förut

sätts dessutom att maken skall kunna ädra sig nya skulder som kan göras 
gällande i den egendom han förvaltar. Att genom utmätning beröva make 

hans förvaltning - utan att som vid konkurs låta ett nytt organ träda i 

stället - sätter enligt beredningen hela systemet i olag. Sådan utmätning av 

andelsrätt som här diskuteras skulle slutligen innebära en form av rättig

hetsutmätning som inte särskilt beaktas i beneficiereglema. och dessa kan 

endast med påtagliga svårigheter bringas att fungera analogivis. Att helt 

lämna frågan om beneficium därhän måste anses uteslutet. 

Beredningen har särskilt övervägt. huruvida man kan anse det rättsligt 

godtagbart att som förmögenhetstillgång överlåta resp. utmäta enbart ena 

makens rätt att vid blivande bodelning få del i andra makens egendom. 

dvs. att fä ett tillskott från andra maken. Beredningen anser inte att det bör 

godtas. Ett avstående från del i andra makens egendom bör följa reglerna 
för bodelning och bör inte bli verksamt mot borgenärerna utan att därmed 

också bodelning i sin helhet har blivit eller skall anses genomförd. Avtal 

om grunderna för blivande bodelning kan visserligen äga rum men torde 
inte ha någon självständig verkan mot borgenärerna. 

Beredningen framhåller att vad som har anförts om utmätning av makes 

andelsrätt i giftorättsmassan inte har någon tillämpning på utmätning av 
arvinges andel i dödsbo. Sådan utmätning föranleder inte nägra särskilda 

rättsliga komplikationer. När andelen har sålts. är köparen andelsägare. 

Beredningen erinrar om att den i 5 kap. 30 * andra stycket har föreslagit 

bl.a. att när andel i dödsbo har utmätts. kronofogdemyndigheten skall 

kunna begära att boets egendom avträds till förvaltning av boutred

ningsman eller att skiftesman förordnas. Vidare föreslås i 9 kap. 6 * tredje 

stycket att när andel i dödsbo har utmätts, skifte hör avvaktas. om det inte 

medför oskäligt dröjsmål. De mera väsentliga. rent praktiska olägenheter 

som nu är förenade med utmätning av arvinges andelsrätt torde därmed ha 

bragts ur världen. Motsvarande gäller enligt beredningen i fråga om 
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universell testamentstagares and.el i dödsbo. 
Remi.l'syttrandena. Beredningens förslag beträffande undantag från 

utmätning har över lag godtagits av remissinstanserna. RSV framhåller att 
de nuvarande reglerna fungerar väl i praktiken. Verket har berett landets 

kronofogdar tillfälle att anföra synpunkter på och förslag till ändringar av 

bestämmelserna men några säda11a synpunkter eller förslag har inte fram

förts. Även länsstyrelsen i Stockholms län uttalar att de nuvarande 

bestämmelserna om undantag frg,n utmätning tjänar sitt syfte relativt väl i 

praktiken. 
FiiredraR1111de11. Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 

5.1) delar jag beredningens uppfattning att bestämmelser som har införts i 

samband med de partiella ändringarna av utsökningslagstiftnir.gen under 

senare är inte nu bör tas upp till förnyad revision utan att särskilda skäl 

härför föreligger. Enligt min mening finns det inte tillräcklig anledning att 

på nytt överväga utformningen av reglerna om beneficium och andra 

undantag från utmätning. Som har bestyrkts vid remissbehandlingen har 

de nya regler som infördes genom 1968 års reform fungerat tillfredsstäl

lande. Jag godtar sålunda beredningens förslag att de nuvarande bestäm

melserna om undantag från utmätning i princip bör tas upp i UB. I enlighet 

härmed innehåller inte heller departementsförslaget någon närmare 

motivering till dessa bestämmel:;er. Här kan i stället hänvisas till för

arbetena till motsvarande bestämmelser i gällande rätt, se betänkandet 

!SOU 1964:57) Utsökningsrätt Ill (s. 201). prop. 1968:130 (s. 76. 108 och 

145). ILU 1968:48 och rskr 1968:362. betänkandet (SOU 1969:5) Utsök

ningsrätt IX (s. 190). prop. 1970:142 (s. 158), lLU 1970:8 och rskr 

1970:451 samt prop. 1971:12 (s. 62 och 88). LU 1971:9 (s. 54) och rskr 

1971: 125. 

Det förtjänar påpekas att bestämmelserna om gäldenärens beneficium 

och andra undantag från utmätning har betydelse även vid konkurs (jfr 27 

§första stycket och 97 § KL). 

5 kap. / -4 .9.1$ 496 

Beredningen har ingående behandlat frågan huruvida utmätning, när 
giftorättsgemenskapen mellan makar skall upphöra, får ske av makes 

giftorättsandel eller av makes rätt att vid blivande bodelning få del i andra 

makens egendom. Beredningen har därvid ansett att sådan utmätning inte 

bör kunna äga rum. Jag delar denna uppfattning. 

Bestämmelserna i förevarande kapitel bör utan undantag gälla även i 

allmänna mäl. 

Undantag med hänsyn till gäldenärens behov 

l -4 §§ Dessa paragrafer motsvarar 6 kap. 1-4 §§ beredningens förslag. 

Lagbered11i11Rl'll. Beredningen påpekar att bestämmelserna i före

varande avsnitt syftar till att ge gäldenären med familj skydd för hem och 

arbetsredskap m.m. Frftnsett dödsbo skyddar bestämmelserna endast 
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fysisk person. Aktiebolag och andra juridiska personer åtnjuter alltså inte 

något lieneficium enligt nu berörda bestämmelser. 
Beträffande bestämmelsen i 6 kap. I § 6 om bostadsrätt utgår bered

ningen från att vad som sägs där om att hinder mot utmätning inte före
ligger. om gäldenären vid förvärv av bostadsrätten har åsidosatt tillbörlig 

hänsyn mot sina borgenärer, skall tillämpas även om gäldenären först efter 

det att avtal om bostadsrätt har slutits i en eller flera omgångar betalar in 

belopp på sätt som innebär att han har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot 
borgenärerna. Beredningen påpekar i detta sammanhang också att den som 

har betalat högre överlåtelseersättning än bostadsrättsföreningens stadgar 

medger kan vägras medlemskap i föreningen. Detta gäller emellertid inte 

exekutivt förvärv. Att priset vid exekutiv försäljning överstiger vad som 

enligt stadgarna får tas ut vid frivillig försäljning får inte medföra att 

exekutivköparen vägras inträde i föreningen ( 11 § första stycket andra 

meningen bostadsrättslagen 1971 :479). 

I anslutning till vad som föreslås i I § 7 om undantag från utmätning av 

pengar och banktillgodohavande m.m. påpekar beredningen att vad som 

har satts in på checklönekonto åtminstone när det gäller löntagare i vanliga 

inkomstlägen som regel skäligen fordras för underhåll åt gäldenären under 
tid som anges i punkt 7 jämförd med 2 §. Det är därför sällan som det finns 

något att utmäta på kontot. Vidare bör observeras att på kontot insatt lön 

enligt 6 kap. 11 § inte får utmätas förrän nästa dag. såvida inte lönen med 

tillämpning av 8 kap. har kunnat utmätas medan den innestod hos arbets

givaren. Om utmätning av tillgodohavande på checklönekonto skulle 

aktualiseras, måste enligt beredningen till en början konstateras hur stort 

det aktuella tillgodohavandet är sedan banken har tillgodoräknats inlösta 
checkar enligt vad som har sagts under 5 kap. 4 §. Från tillgodohavandet 

skall därefter avräknas vad som eventuellt inte får utmätas enligt 6 kap. 11 
§ i förslaget och dessutom skall enligt 6 kap. I § 7 och 2 § prövas huruvida 

beloppet behövs för gäldenären och hans familj. Vid sist nämnda 
bedömning skall emellertid även tas i betraktande andra likvida medel 

som gäldenären möjligen har tillgängliga. 

Remissyttrandena. Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller att enligt 
vad länsstyrelsen har erfarit som överexekutor kan tillämpningen av den 

under I § 3 upptagna bestämmelsen om undantag av arbetsredskap m.m. 

till skäligt värde. jämförd med den bestämmelse som har tagits upp i 4 §. 

vålla avsevärda tolkningssvårigheter. 

Den under I § 6 upptagna bestämmelsen om undantag för bostadsrätt till 

lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad kritiseras av 

advokatsamfundet. som erinrar om att motsvarande bestämmelse i U L 

tillkom år 1971 på basis av utredningar. som ägde rum något eller några år 

dessförinnan. Den situation som då förelåg på bostadsmarknaden var 

enligt samfundet en helt annan än den nuvarande. I allmänhet finns 

numera inte några större svårigheter att skaffa en hyreslägenhet. och den 

32 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del I 

5 kap. 1-4 §§ 497 
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sociala aspekten pä ifrägavarand:e spörsmål måste i dag sägas ha mycket 
mindre tyngd än endast för några fä år sedan. Enligt samfundet före

kommer det i praktiken att gäldt::när i konkurs. där samma princip gäller, 

åberopar den nuvarande bestämmelsen till stöd för att behålla bostads

rättslägenhet till ett värde av flern tiotusentals kronor. varefter gäldenären 

efter konkursens avslutande säl.ier bostadsrätten och flyttar in i hyres

lägenhet. Förhållandena på bostadsmarknaden bör enligt samfundets 

mening föranleda sådan ändring av bestämmelsens lydelse, att bostadsrätt 

kan utmätas. om det inte med hänsyn till gäldenärens behov och bostads

rättens värde är oskäligt att den utmäts. Länsstyrelsen i Kopparberf?s liin 

anser inte att det finns bärande ~ .. käl att tillerkänna bostadsrättshavare en 

mera förmånlig ställning än egnahemsägare och ifrågasätter därför om inte 

punkt 6 i I § bör utgå. 

Särskild framställning om 11tmiitni11g~frihet för småhus och 

remissytrra11de11 iii·er framställningen. I skrivelse den 5 maj 1977 till 

justitiedepartementet har Sveriges villaägareförbund anfört följande. De 

skäl som kan anföras för att hyresrätt och bostadsrätt skall undantas från 

utmätning kan åberopas även för att fastighet. som tjänar gäldenären till 

stadigvarande bostad eller krävs för hans förvärvsverksamhet. skall vara 
skyddad mot utmätning. Det framstår som omotiverat att skillnad skall 

göras mellan bostadsrätt och äganderätt i fråga om utmätningsskyddet. 

Det förekommer dessutom att äv1~n småhus upplåts med bostadsrätt. Fast 

egendom som har karaktär av egnahem och småhus bör därför undantas 

från utmätning. Regler härom bör utformas i enlighet med vad som gäller 

för bostadsrätt. Om detta förslag inte godtas. anser förbundet att förbud 

bör införas att utmäta småhus fö;: obetydliga fordringsbelopp. Utmätning 

för sådana fordringar framstår som stötande med hänsyn till det betydande 

värde som fast egendom representerar. Ett sådant förbud bör gälla alla 

slags fordringar och alltså även fordran som är förenad med panträtt i 

fastigheten. Förbudet mot utmätning bör avse även fritidshus. 
Över villaägareförbundets framställning har yttranden avgetts av 

hovrätten för Västra Sverige. RSV, konsumentverket, länsstyrelsen i 

Stockholms län. bankföreningen. sparbanksföreningen, Konungariket 

Sveriges stadshypotekskassa. Sve-riges fastighetsägareförbund. LO, TCO. 

advokatsamfundet och kronofogddöreningen. 

Framställningen om generell utmätningsfrihet för småhus avstyrks av 

flertalet remissinstanser. Konsume11t1·erket föreslår viss ytterligare 

prövning. Endast LO och fastighetsiiRareförbundet tillstyrker framställ
ningen. 

K on.1·umenfl•erket framhåller att starka sociala skäl kan anföras för 

utmätningsfrihet för stadigvarande bostad. Enligt verkets mening är det 

sociala skyddsbehovet lika stort oberoende av boende- och upplåtelse

form. Flera andra remissinstanser framhåller emellertid att utmätnings

frihet för småhus skulle innebära <.ttt egendom av långt större värde än vad 
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hyres- eller bostadsrätt representerar skulle undanhallas borgeniirerna. 

RSV påpekar att värdena på bostadsrätter på flera orter är fullt jämförbara 

med de värden som fastigheter representerar. Detta borde emellertid enligt 

verkets mening leda till en undersökning av om man inte hör vidga mii.ilig

heterna att utmäta bostadsrätt. 

Från flera håll påpekas att ett bifall till framställningen skulle innebära 

att betalnings viljan hos gäldenärer skulle försämras. Påtryckningscffekten 

av en utmätning av fast egendom är påtaglig. Fast egendom iir f.n. ett 

vanligt utmätningsobjekt. Däremot leder utmätningen sällan till exekutiv 

försäljning. eftersom betalningsuppgörelse dessförinnan ofta kommer till 

stånd. Flera remissinstanser. däribland RS\/ och advokatsa11~fi111det. fram

håller mot denna bakgrund att det kan ifrågasättas om det föreligger nf1got 

behov av utmätningsfrihet för småhus. Advokatsamfundet anför att nägra 

fall där utmätningsmöjlighet har kommit i konflikt med sociala hiinsyn inte 

har redovisats. Ko11.1·1111u•11t1·erket anser att en kartläggning bör ske av i 

vilken utsträckning gällande ordning har lett till förhällanden som inte iir 

godtagbara från konsumentsynpunkt. 

Hm-riitten ji"ir Viistra S1·erige pekar på de griinsdragningsproblern som 

kan uppstå när det gäller att bedöma om en fastighet har karaktär av 

utmätningsfritt småhus eller skall vara utmätningsbar. Hovrätten stiiller 

frågan hur det skall kunna förhindras att gäldenären använder avsevärda 

belopp till inredning och utrustning av fastigheten i förhoppning att det an

skaffade höjer fastighetens värde och samtidigt är oåtkomligt för borge

närerna. 

Även när det gäller förslaget om utmätningsfrihet för smäskulder intar 

flertalet remissinstanser en negativ hållning. RSV ifrågasätter det faktiska 

behovet av ett sådant skydd. Verket känner inte till något fall diir enbart 

utmätning för en bagatellfordran har lett till försäljning. Liinsstrrel.l'l'n i 
Stockholms liin framhåller att i de fall försäljning ändft sker det torde bero 

bl.a. på att gäldenärens ekonomiska situation är sft allmänt bekymmersam 

att det är en tidsfråga innan fastigheten ändå skulle tas i anspråk för giilde

närens skulder. Sparba11ksfr.>re11i11gn1 påpekar all det bland sparbankerna 

inte anses som god banksed att begära utmätning av fast egendom och för

anstalta om exekutiv försäljning därav för att slutreglera ett mindre obetalt 

belopp på ett lån. såvida inte lånet har grovt vanskötts. 

Flera remissinstanser anför att en beloppsgräns för utmätning skulle 

leda till missbruk och ge många gäldenärer den uppfattningen att sm;) 

skuldbelopp inte behöver betalas. Bankfi'ireningcn framhåller att olägen

heterna framför allt skulle aktualiseras i samband med mindre restbelopp 

och mindre räntebelopp. Förslaget kan enligt bankföreningen minska 

fastighetsägares möjlighet att få kredit. LO anser att förslaget troligen 

skulle leda till att banker och andra kreditinstitut skulle kräva ni\gon annan 

form av säkerhet för betalning av ränta och amorteringar för att bevil.ia li\n 

till småhus. Detta skulle drabba de fastighetsköpare som inte kan prestera 
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annan siikerhet än fastigheten. Kons11me11ll'l'rket, som ansluter sig till för

slaget, anser att det inte hör gälla pantförskriven fordran, eftersom detta 

skulle medföra ökade krav på alternativ säkerhet. 
Fi.iredrag1111de11. Jag anser inte att anledning föreligger att slopa det 

nuvarande skyddet mot utmätning av hostadsrätt eller att. på sätt en 

remissinstans har förordat. ändra förutsättningarna för detta skydd. Det 

kan erinras om att som förut:;ättning för att bostadsrätt skall kunna 

undantas från ut, mätning gäller bl.a. att det inte är oskäligt med hänsyn till 

gäldenärens behov och bostadsrättens värde. I departementsförslaget har 

emellertid lydelsen av bestämmdsen om bostadsrätt jämfört med bered

ningens förslag jämkats något redaktionellt. 

I särskild framstiillning till justitiedepartementet har Sveriges villaägare-. 

förbund föreslagit att även fastighet som har karaktär av småhus skall 

undantas från utmätning. om fastigheten tjänar gäldenären till stadig

varande bostad eller kriivs för hans förvärvsverksamhet. Framställningen, 

som har remissbehandlats. har i allmänhet avstyrkts av remissinstanserna. 

rör egen del vill jag först understryka att det är ett angeläget syfte att 

skydda gäldenärens och hans familjs bostad från utmätning. Enligt 1 § i 

departementsförslaget skall också, som framgår av det föregående. 

hyresrätt till hl.a. lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad 

och. med vissa begränsningar, bostadsrätt till lägenhet för samma ändamål 

undantas från utmätning. Mot bakgrund härav kan skäl sägas tala för att 

även bostad, som utgörs av fastighet vilken innehas med äganderätt. åt

minstone i viss utsträckning bör undantas frän utmätning. Mot en sådan 

utm~tningsfrihet kan emellertid anföras ätskilliga andra skäl. Av dessa kan 
här nämnas följande. 

Även mindre bostadsfastighetcr representerar i allmänhet förhållande

vis stora värden, vilka är betydligt högre än värdena på bostadsrätter som 

kan undantas från utmätning. J).;:t framstår inte som rimligt att så stora 

värden som det även i fräga om små bostadsfastigheter ofta rör sig om 

skall undandras borgenärerna. Under alla förhållanden måste fastighet 

kunna tas i anspråk för fordran, som är förenad med panträtt eller annan 

särskild förmånsrätt i egendomen Ufr 13 § i departementsförslaget). Med 

hänsyn till att även mindre fastigheter i allmänhet är pantförskrivna och till 

att utmätning av fastighet i de flesta fall sker på begäran av panthavare 

framstår det också som mindre motiverat att i princip förbjuda utmätning 

av sådana fastigheter. 

Enligt vad som har upplysts li!nder remissbehandlingen sker exekutiv 

försäljning av mindre bostadsfas1 ighcter endast undantagsvis på begäran 

av borgenär vars fordran inte är förenad med särskild förmånsrätt i fastig

heten. Möjligheten till utmätning av fastighet, även en mindre fastighet, 

har emellertid ofta en indirekt verkan på så sätt att gäldenären betalar sin 

skuld sedan utmätning har aktualiserats. Om bostadsfastigheter i viss 

omfattning skulle undantas från utmätning, skulle denna verkan gå 
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förlorad till nackdel för indrivningen såväl i enskilda som i allmänna mål. 

Det kan påpekas att enligt utmätningsordningen skall av utmätningsbar 

egendom fastighet i princip tas i anspråk sist (se 4 kap. 4 § i departements

förslaget och motiven till den paragrafen: se även 5 §i samma kapitel). Jag 
vill också nämna att införande av utmätningsfrihet för fastighet borde leda 

till att inte heller pantbrev i fastigheten kan utmätas. 

På grund av det anförda är jag inte beredd att föreslå utmätningsfrihet 

för bostadsfastigheter. Än mindre finns det skäl att göra undantag för 

fastighet som används i gäldenärens förvärvsverksamhet. 

Villaägareförbundct har i andra hand föreslagit att fastigheter som har 

karaktär av småhus. däri inräknat fritidshus. inte skall få utmätas för obe

tydliga fordringsbelopp. Även detta förslag har i allmänhet avstyrkts av 

remissinstanserna. För egen del vill jag framhålla att frågan om undantag 

från utmätning för mindre fordringar har en vidare innebörd. Det finns 

knappast anledning att när det gäller utmätning för små fordringar 

uppställa undantag just för mindre fastigheter som används till bostad eller 

för fritidsändamål. En mer eller mindre generell utmätningsfrihet beträf
fande småskulder skulle emellertid medföra att sådana fordringar inte blir 

sanktionerade. i vart fall inte utan att det går till konkurs. En sådan 

ordning kan inverka menligt på viljan att betala mindre skulder. Den kan 

också tänkas leda till att gäldenären söks i konkurs. såvida inte mot

svarande hinder uppställs för sådan exekution. 

Enligt vad som har upplysts under remissbehandlingen förekommer det 

praktiskt taget inte att fastighet säljs exekutivt för betalning av mindre 

belopp. När utmätning någon gång aktualiseras för mindre fordrings

belopp synes det bero på tredska från gäldenärens sida. Den nuvarande 

regleringen torde sålunda inte ha föranlett några beaktansvärda olägen

heter. Att sådana olägenheter skulle förekomma har inte heller påståtts i 
villaägareförbundets framställning. Något behov av ifrågasatt utmätnings
förbud föreligger alltså inte. 

Av anförda skäl är jag inte heller beredd att förorda något förbud mot 

utmätning för små fordringsbelopp. 
Föreningarna djurens vänners riksorganisation har i skrivelse den 22 

februari 1978 till justitiedepartementet föreslagit att reglerna om undantag 

fri'm utmätning kompletteras med en bestämmelse om att sällskapsdjur i 

gäldenärens bostad inte får utmätas. Med anledning härav vill jag 

framhälla att hundar och andra sällskapsdjur omfattas av föreskriften i 65 § 

1 mom. 4 UL angående föremål med sådant övervägande personligt värde 

för gäldenären. att det måste anses uppenbart obilligt att ta egendomen i 

anspråk (se SOU 1964:57 s. 235). I ~ 4 i departementsförslaget har samma 

innebörd. Härav följer att t.ex. en sällskapshund i allmänhet inte skall 

utmätas. Enligt min mening finns det inte anledning att därutöver ta upp 

en särskild bestämmelse om utmätningsfrihet för sällskapsdjur. 

Även i övrigt överensstämmer bestämmelserna om gäldenärens bene-
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fo::iu111 i dcpartc·:;1cntsfiirslagc1 mcd hcrcdningcns förslag. 

Rc·; .. dc·rn;1 1.1111 ;!:ddc·n;iren' hcncficium ;ir avfattade p;'l sadant s:itt att 

tillii111p11ingcn k<t;, 1 viss utstr;ickning fortgi1cndc anpassas till de iindringar 

sl\111 c·n fortsatt 'undardhii.inin~'. och utve1.:klingen i övrigt kan medföra. 

lktt<1 giiller inte minst he•a;immelscn i I * 2 om undantag for möhler. 

husgerad och annan utnistning i c·tt hem. Egendom som vid de nuvarande 

he-;tiim 1ncl-;ern;" t illl-.omst ;·ir 191\X ans[tgs falla 11\anfiir henefi1.:iet pit grund 

;1v sin exl-.lusiva h1:-;katknhct kan -;itiunda numera ha blivit sii vanlig alt 

den hör anse-, ingi1 i bencfici(•t. S,im cxempel p;\ det anförda kan nlimnas 

alt cn fr\>ht>X nu1n.::ra i allm;inh1:\ utgör en s;1 nnrmal lH.:h behövlig utrust

ning i ell nrdin;in hem. att den hiir llrnfattas av n;imnda bencficiebest;im

mclse tifr '.'<JA 1'173 C 2\9\. Fry-.b11x utgör erncllertid i allmiinhct tillbehör 

till fastighcl. ,,ml.len tillhiir fo-.;tighetens ;i),!are. och han dit tas i anspråk 

gctl\1111 utrniitning av fastighct..:n t.ifr 4 1-.ap. 6 *andra sty.::ket). 

llndantag pa grund a' l'gcndomens heskaffenhel eller särskild föreskrift 

5-12 ** De-,s<i paragrafer motsvarar h kap. 5- 11 *~ bercdningens 

fiirsl;1g. 

l.aghal'll11i111;1·11. Beredningen frarnhaller att i detta avsnitt regleras 

s:·1dana fall df1 egcndom inte far ks i miit d:irför att dess beskaffenhet anses 

biira hindra 11trniitning cller diirfi•r att siirskilda fön:skrifter har meddelats 

nm undanta),! frf1n utmiilning. Vad giillcr sist niimnda kategori erinrar 

beredningen orn de talrika utmiitningsfiirbud som har mcddelats i försäk

rings- 1Kh ~ociallag-;tiftningen .. \ven föreskrift \'id g{1va eller i testamente 

orn överlatclsefiirbud skall i stor utstr;i1.:kning respekteras. 

Förslaget inneh:'tller inte nagon annan saklig nyhet. p{ipekar bered

ningen. iin den bcst;imrndse som innefattas i 7 * andra stycket. Enligt 7 * 
fiirsta stycket. som svarar mot h6 * 3 n1om. UL. far skadesttmd. som till

kommer giildcniiren med anledning av personskada, frihetsberövande. 

falskt atal. iirekr;inkning eller annat sådant. inte utmätas för hans skuld 

medan skadest;1ndet innestftr hllS den som skall utge det. Har skadcsthndet 

hestiimts att utgft si1sorn livriinta. giiller det sagda själva riitten till liv

r;intan. Dessa best;immclser kompletteras i gällande lag av en föreskrift i 

67 e ~ L L. enligt vilken skadestirnd. avlöning eller annan förmän. som inte 

fitr utm;itas medan den innestar hos annan. inte heller rn.r utmätas förrän 

dagq1 dter det att den har utbetaiats. 

I fr:1ga orn skadestitnd som har niimnts nyss har enligt beredningen 

tllmiitningsfiirbudet i 66 ~ 3 mom. sin bakgrund i sjiilva syftet med skade

-;t;111det. och detta kan t'bestriJligen vara ett motiv för att utmätnings

fiirbudet striicks ut till att giilla liingrc iin t.o.m. utbetalningsdagen. l första 

hand giiller detta. niir fraga iir om skadestimd som skall tillgodose ett 

forsör.iningsbehtw. t.ex. engangs1~rsiittning för nedsatt arbetsförmåga. I 

s;1dana fall synes utmiitningsfrihet böra godtas stl liinge skadestandet finns 
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avskill och försörjningshehovct k varsWr. I fräga om andra skadestånd som 

omfattas av 66 * 3 mom. U L synes enligt beredningen ocks{1 ett bättre 

skydd iin f.n. vara motiverat. Det gäller t.ex. ersiittning för sveda nch viirk 

eller annat ideellt skadestand. Förutsättning för skydd bör även hiir vara 

att medlen hi\.lls avskilda. men där:iiimte synes en tidsgräns behövlig. 

Beredningen föreslflr att skyddet i dessa fall skall. liven om medlen alltjiimt 

hr1lls avskilda. utslöckna när tv:'I är har förflutit frän det att de betalades 

ut. Bestiimmelser i enlighet med det anförda har införts som andra stycke i 

7 * i förslaget. 
\led skadestand som har nämnts nu kan. anför heredningen. jiirnföras 

medel som har anvisats giildenären for visst ändam:'ll. Om sådana medel 

omfattas av 66 * '.! mom. UL. vilken bcstiimmelse motsvaras av 6 kap. 6 * 
första stycket i förslaget. iir de fria frnn utmiitning så Hlnge ulmiitningen 

strider mot det iindamal till vilket medlen skall anviindas. I allmiinhet kon

sumeras sädana medel relativt snart. För att utmiitningsskydd skall kunna 

atnjutas för medel som har betalats ut till gäldeniiren förutsiitts att medlen 

hnlls avskilda. En uttrycklig bestämmelse hiirom föreslås i andra stycket 

av 6 *· 
Vid bedömning huruvida medel har hällits avskilda torde enligt bered

ningen lagen ( 1944: 181 lom redovisningsmedel kunna tjäna till vfigledning. 

Vad som har sagts nyss om att medlen skall finnas avskilda utesluter inte 

att vad som har triitt i stället kan vara skyddat. t.ex. om medlen har satts 

in i bank eller obligationer har inköpts för beloppet. Hur lttngt en sådan 

surrogationsprincip gäller är emellertid tveksamt. 

Bestämmelsen i 10 § första stycket i förslaget hänvisar beträffande 

utmätning av avlöning eller därmed jämställd ersättning eller belopp vilka 

utgar som pension eller livränta till föreskrifterna i 8 kap. Beredningen 

framhåller att hestämmelserna i 6 kap. inte är tillämpliga så fänge avlöning 
eller andra medel som har nämnts nu innestår hos den som skall utge 

beloppet. Sedan utbetalning har skett gäller emellertid om utmiitning av 

medlen vad som siigs i 6 kap .. se 8 kap. 7 och 10 *~ i förslaget. 

Beredningen pilpekar att bestämmelsen i 66 * 6 mom. UL. vari anges att 

16 §andra stycket lagen om avbetalningsköp skall iakttas vid utmätning för 

fordran på grund av avbetalningsköp. saknar direkt motsvarighet i 6 kap. 

Bestämmelsen i avbetalningsköplagen innehåller alt för fordran på grund 

av avbetalningsköp det gods köpet avser inte fär tas i miit. Denna bestäm

melse omfattas enligt beredningen uppenbart av 10 ~andra stycket i 6 kap. 

och någon särskild erinran om bestämmelsen förefaller inte hehövlig. 

Rl'missyttrandena. Förslaget att utmätningsförbudet i fråga om skade

stånd som avses i 66 § 3 mom. U L skall utvidgas till att i viss utsträckning 

gälla även sedan medlen har betalats ut har genomgående tillstyrkts eller 

lämnats utan erinran i remissyttrandena. TCO. som delar beredningens 

uppfattning att utmätningsförbudet bör utsträckas att gälla även efter 

utbetalningen. vänder sig emellertid mot beredningens uttalande att lagen 
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om redovisningsmedel kan tjäna till vägledning vid bedömande huruvida 

medlen har hållits avskilda. TCO anser det orealistiskt att tro att den 
kategori. som är beroende av skadestånd för sin försörjning, skall känna 
till reglerna om redovisningsmedd och kunna tillämpa dem för att komma i 

åtnjutande av utmätningsskyddet. Om någon begränsning av utmätnings

förbudet skall gälla. bör därför enligt TCO den som betalar ut skade

ståndet - i de allra flesta fall staten eller ett försäkringsbolag - åläggas att 

underrätta den som uppbär skadeståndet om möjligheten att uppnå utmät
ningsfrihet. Helst bör även föreskrivas att medlen måste utbetalas via ett 

särskilt för betalningsmottagaren upprättat konto som fyller lagens 

anspråk på avskiljande. 
Fiiredraganden. Beredningen har i 6 kap. 5 § föreslagit att egendom, 

som till följd av sin beskaffenhet eller enligt föreskrift vid gåva eller i testa
mente eller på annan grund som giiller mot borgenärerna inte fär överlåtas. 

inte heller tar utmätas. om inte annat följer av lag eller annan författning. 
Bestämmelsen stämmer i sak överens med 66 § I mom. UL, frånsett att 

enligt den senare bestämmelsen undantag från utmätningsförbudet skall 

följa av lag eller förordning. Av nya regeringsformen följer att undantag 

från nämnda utmätningshinder kan ställas upp endast i lag. Paragrafen har 
avfattats i enlighet härmed. 

Jag delar beredningens mening att det nuvarande skyddet mot 

utmätning av skadestånd som avses i 66 § 3 mom. UL bör vidgas att gälla 

även efter det att skadeståndet har betalats ut. Jag godtar också bered

ningens förslag om de närmare förutsättningarna för utmätningsförbud 

efter utbetalning. En remissinstans har ansett att skyldighet bör före
skrivas för den som betalar ut skadeståndet att underrätta den ersättnings

berättigade om utmätningsförbudet och eventuellt även att sätta in medlen 
på ett särskilt konto. Jag anser emellertid inte detta vara lämpligt. För att 
fä åsyftad verkan borde en sådan skyldighet förenas med förpliktelse att 

vid försummelse. betala på nytt. En sådan ordning kan dock knappast 

godtas. Det bör också beaktas att: skadestånd som avses här ofta torde 

betalas ut av enskild person. Jag vill vidare erinra om att även beträffande 
medel som har anvisats för visst ändamål gäller som förutsättning för 

utmätningsfrihet efter det att medlen har betalats ut att de hålls avskilda. 

I 6 kap. JO § har beredningen som första stycke tagit upp en bestäm

melse om att beträffande utmätning av avlöning eller därmed jämställd 

ersättning eller belopp vilka utgår som pension eller livränta meddelas 
föreskrifter i 8 kap. Andra stycket i paragrafen innehåller en erinran om att 

särskilda bestämmelser gäller om förbud mot utmätning i vissa andra fall. 

I departementsförslaget har dessa båda föreskrifter tagits upp i två para

grafer. varvid ordningsföljden mellan föreskrifterna har kastats om. Anled
ningen härtill är bl.a. att reglerna i 7 kap. om utmätning av förmåner som 

avses där, särskilt av belopp som utgår som pension eller livränta. utgör 
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undantag från samtliga utmätningsförbuu i förevarande avsnitt och alltsi'1 

även från förbud som finns utanför UB. 

Beträffande 12 * i departementsförslaget kan påpekas att den natu'rligen 

inte innebär någon inskrlinkning i de utmiitningsförbud för tiden efter 

utbetalning som följer av 6 §andra stycket resp. 7 *andra stycket. 

I övrigt stilmmer förevarande avsnitt i departementsförslaget i sak 

överens med beredningens förslag. 

Pantsatt egendom m.m. 

13 * Denna paragraf motsvarar 6 kap. 12 *beredningens förslag. 

Laghereilni11g1·11. Det finns enligt bereuningen i regel ingenting som 

hindrar att ägaren säljer eller på annat sätt avyttrar sådan egendom som 

skyddas mot utmätning enligt 6 kap. i förslaget. I vissa fall gäller dock 

överliltelseförbud som skall respekteras. lftt vara att sådant förbuu inte 

hindrar godtrosförvärv. om den överlåtna egendomen lir sådan att godtros

förvärv kan äga rum. Om ligaren har riitt att avyttra egendomen. kan han 

också regelmiissigt förutsiittas ha riitt att pantsätta den. Det är enligt 

beredningen uppenbart att den som har mottagit panten mäste fä realisera 

denna om pantfordringen inte betalas i behörig ordning. En vanlig form för 

realisation är att panten utmlits. Bestämmelse att reglerna om undantag 

från utmiitning inte hindrar utmätning för pantfordran finns f.n. i 67 * I 
mom. UL. Bestämmelsen gäller också när borgenär av annan anledning får 

hålla inne egendom till siikerhet för sin fordran (I.ex. retentionsriitt på 

grund av reparation). I 12 *första stycket har tagits upp en motsvarande 

bestiimmelse. 

Beredningen påpekar att utmiitning emellanåt föregås av kvarstad för 

fordran. Vid genomförandet av kvarstadsbeslut skall beneficieprövning 

ske. Det kan inträffa att gäldenären. sedan kvarstaden har ägt rum. 

avhlinder sig annan egendom och att till följd därav hans ekonomiska 

situation. när utmätning skall ske. är sådan att den kvarstadsbelagda 

egendomen inte skulle kunna utmätas om ny beneficieprövning måste ske. 

Beredningen har ansett att den kvarstadsbelagda egendomen skall vara 

undantagen fr{ln ny beneficieprövning. Detta bör med hänsyn till för

hi\.llandet mellan k varslad och utmätning i övrigt gälla inte bara när 

utmätning söks för kvarstadsborgenärcns fordran utan även när annan 

borgenär begär utmätning när det är tillåtet enligt 17 kap. 9 * i förslaget. 

En bestämmelse i iimnet har tagits upp som andra stycke i 12 ~. 

Fi.iredragalllien. Förevarande paragraf departementsförslaget 

stämmer överens med beredningens förslag. Jag vill påpeka att jag har 

godtagit beredningens förslag om att kvarstadsbelagd egendom inte skall 

underkastas ny beneficieprövning vid utmätning ens när utmätning sker 

för annan fordran än kvarstadsfordringen, trots att förhållandet mellan 

kvarstad och utmätning regleras på ett delvis annat sätt i departements-

5 kap. 13 ~ 505 
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förslaget iin i heredningens förslag. Nämnda ändring i förhMlande till 

heredningens förslag har emellertid föranlett en jämkning av andra stycket 

i paragrafen. 

Förfarandet \id prömin~cn 

14 och 15 ** Dessa paragrafer motsvarar 6 kap. 13 och 14 *§ i bered

ningens förslag. 

Lagherei/11i11g1'11. Beredningen framhåller att kronofogdemyndigheten i 

princip skall tilliimpa hestiimmebcrna i 1-1 ::! **ex officio. Det ligger emel

lertid i sakens natur att förrättningsmannen inte kan förutsättas känna till 

giHdeniirens omstiindigheter. GUdenären iir därför skyldig att lämna de 

uppgifter som iir tillgängliga för honom och som hehövs för prövningen. 

Fiircdr11ga11ilc·11. Besnimmelserna i dcpartemcntsförslaget stämmer 

överens med beredningens försh;.g. Betriiffande 14 *kan anmärkas att den 

lår ses som en osanktionerad komplettering av reglerna om gäldenärens 

upplysningsplikt i 4 kap. 14 ~. 

6 kap. Säkerställande av utmätning 

I kapitlet ges bestiimmelser om de följdåtgärder som skall vidtas efter 

beslut om utmiitning, dvs. friimst l\.tgiirder som syftar till att säkerställa att 

giildenären inte genom överll\tel~;e eller pfl annat sätt förfogar över egen

domen till skada för sökanden. Kapitlet motsvarar 7 kap. i beredningens 

förslag. 

Glil/a11ile riill. Enligt U L tillgar utmätning i allmänhet så att utmätnings

mannen inställer sig hos gäldenären och. om förutsättningarna för 

utmätning föreligger. förklarar viss egendom utmätt. Utmätning av fast 

egendom sker dock regelmiissigt på utmätningsmannens tjänsterum. 

Utmiitning av lös egendom iir emellertid inte avslutad genom utmät

ningsforklaringen. Vad som utmiits skall enligt UL upptecknas och 

vtirderas. Dessutom mt1ste utmiitningcn säkerställas på lämpligt sätt. Vilka 

fltglirder som kan ifr:igakomma beror bl.a. på egendomens beskaffenhet. 

Kan den inte liimpligen omh1indcrtas får i stället sörjas för att egenskapen 

av utmätt gods klargörs pft annat slitt. t.ex. genom att märke fästs pi'l 

objektet eller. i fr:iga om fordran. att sekundogäldenär underrättas. 

Nuvarande hestämmelser om hur utmätning av fos eRendom fullbordas 

är väsentligen följande. 

Vad först glillcr vanlig lös cgenuom sligs i 73 * I mom. UL att den skall 

upptecknas och värderas. För värderingen får vid behov sakkunnig 

anlitas. Enligt 74 * I mom. skall pengar omhändertas av utmätnings

manncn. Liisiiren skall sättas i förvar pä stället under utmätningsmannens 

6 kap. 506 
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försegling eller. om detta i brist på tjänliga förvaringsrum eller av annan 

orsak inte lämpligen kan ske. utmärkas med insegel, skriftligt anslag eller 

på annat sätt så att det klart syns att godset har blivit utmätt. Kan det 

utmätta inte utan risk lämnas kvar under gäldenärens tillsyn. skall utmät

ningsmanncn låta godset vårdas av någon annan eller föras till annat 

ställe. om det kan ske. Finns egendomen i tredje mans besittning, skall 

utmätningen enligt 74 § 2 mom. säkerställas genom att innehavaren 

förbjuds att utlämna egendomen till förfäng för den till vilken gäldenärens 

rätt kan komma att övergå till följd av utmätningen. Detta gäller om tredje 

mannen kan åberopa en egen rättstitel till stöd för sitt innehav av egen

domen. 1 annat fall. t.ex. om han tillfälligt eller mera varaktigt innehar 

egendomen för gäldenärens räkning. anses säkerställande böra ske på 

samma sätt som om gäldenären hade egendomen i sin omedelbara besitt

ning. Tredje mannen anses dock inte skyldig att upplåta särskilt förva

ringsrum för det utmätta eller att underkasta sig att utmätningsmärke 

anbringas på egendomen. Bestämmelsen i 74 § 2 mom. anses analogiskt 

tillämplig även på annan egendom än lösöre. 

Utmätning av fartyg, luftfartyg eller gods i fartyg eller luftfartyg säker

ställs i princip på samma sätt som utmätning av annat lösöre. Dess-utom 

skall tullmyndigheten underrättas (47 b § USK ). Vid utmätning av bl.a. 

registrerat skepp eller luftfartyg skall inskrivningsmyndigheten under

rättas (47 § USK). Såvitt angår fartyg eller luftfartyg bör utmätnings

mannen i allmänhet låta försegla roder. avlägsna någon viktig maskindel. 

ordna vakthållning e.d. Utmätningsmannen kan också sätta utmätnings

sigill på lämpliga ställen. När gods i fartyg eller i luftfartyg utmäts. bör 

förbud enligt 74 § 2 mdm. meddelas befälhavaren att utlämna godset. Har 

konossement utfärdats, bör detta omhändertas. I 73 § 2 mom. finns ytter

ligare bestämmelser om vad utmätningsmannen skall iaktta vid utmätning 
av egendom som det nu är fråga om. 

Om utmätning av fordran eller rättighet finns bestämmelser i 75 §. Är 

fordringen eller rättigheten grundad på löpande förbindelse eller annan 

handling vars företeende utgör villkor för fordringens utkrävande eller 

rättighetens utövande, skall enligt 75 § I mom. handlingen tas i förvar. 

Under bestämmelsen faller vanliga löpande skuldebrev ställda till inne

havaren eller till viss man eller order, aktiebrev. emissionsbevis eller 

optionsbevis även om de är ställda till viss man, kuponger till obligationer 

eller aktier. växlar. checkar och konossement samt andra presentations

papper. såsom depositionsbevis och olika bankböcker. För utmätning 

förutsätts att handlingen i fråga finns tillgänglig för utmätningsmannen. 

Vid utmätning av annan fordran eller rättighet skall enligt 75 § 2 mom. 

utmätningsmannen ta i förvar handling som tjänar till bevis om fordringen 

eller rättigheten. om sådan handling finns att tillgå. Det kan röra sig om ett 

vanligt enkelt skuldebrev. kontrakt, amlelsbevis i ekonomisk förening. 

patentbrev e .d. 1 protokollet skall vidare tecknas förbud för den för-

6 kap. 507 
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pliktade att utge nflgot till annan i:i.n utmätningsmannen eller den till vilken i 

följd av utmätningen gäldenärens rätt kan komma att övergå. Förbudet 

skall delges den förpliktade. 

I 91 a * finns särskilda bestämmelser om utmätning av panthn:v i fast 

egendom eller skepp. Utmätningen säkerställs enligt 2 mom. genom att 

pantbrevet tas i förvar eller, om annan än ägaren innehar pantbrevet. 

genom att förbud meddelas innehavaren att utlämna det utan tillstånd av 

utmätningsmannen. 

l fråga om utmätning av obelånad inteckningshandling som avser luft

fartyg eller reservdelar till luftfartyg gäller att den sker enligt reglerna för 

utmätning av skuldebrev. Om handlingen endast delvis är belånad, före

skrivs i 74 ~ 3 mom. beträffande utmätning av ägarhypoteket alt förbud 

skall meddelas innehavaren att: utan tillstånd av utmätningsmannen 

utmmna inteckningshandlingen. Förbudet skall tecknas på handlingen. 

Bestiimmelser finns också om utbrytning av ägarhypoteket. 

Enligt 76 *gäller att om utmätning skall ske av gods som redan är utmätt 

för annan fordran, det inte krävs att godset på nytt upptecknas, värderas 

eller "förseglas". Detsamma är förhållandet beträffande gods som har 

belagts med kvarstad för fordran. 

Beträffande utmiitning av lön g~1ller enligt 67 c § I mom. att utmätningen 

inte anses fullbordad förrän den som skall utbetala lönen fätt underrättelse 

om beslutet och det belopp som skall innehållas är förfallet till betalning. 

Som har nämnts tidigare medför utmätning att gäldenären inte får 

förfoga över den utmätta egendomen. Förbudet är straffsanktionerat i 17 
kap. 13 § BrB. Straffbestämmelsen omfattar även den som enligt 74 ~ 2 

mom. UL har förbjudits att utge e,gendom. Sekundogäldenär som enligt 75 

* 2 mom. har förbjudits all prestera till annan än kronofogdemyndigheten 

eller den till vilken rätten har övergått torde däremot inte drabbas av 

straff, om han bryter mot förbude;:, men han kan bli pliktig att prestera en 

gång till. 

Enligt 60 a * I mom. gäller att om utmätning av lös egendom inte kan 

vcrksfallas genast utmätningsmannen får. om det finnes erforderligt, 

säkerställa utmätningen genom all ta vård om egendomen eller meddela 

sådant förbud som avses i 74 §. 75 § 2 mom. eller 91 a § UL för där 

avsedda fall. Provisorisk åtgärd som har nämnts nu innebär att gäldenären 

därefter inte fär förfoga över egendomen till men för borgenären. Är 

gäldenären inte närvarande, skall han skyndsamt underrättas om åtgärden. 

Åtgärden får inte upprätthållas längre än som är oundgängligen nödvändigt 

(()() a § 2 mom. }. Har utmätning inte följt inom två veckor, skall åtgärden 

hiivas. 

Utmätning av fast egendom sker som tidigare har nämnts regelmässigt 

på utmiitningsmannens tjänsterum. Om åtgärder för beskrivning och 

värdering av utmätt fastighet finns bestämmelser i FfL. I 82 a § UL 

regleras utmtitning av fast egendom i fall då denna har överlåtits men över-
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latelsen beror av villkor. Enligt 83 * 2 morn. UL skall medkontrahenten 

underrättas om utmätningen och förbud meddelas honom att prestera till 

annan iin utmiitningsmannen eller överexekutor. 
Giildenliren har rätt att sitta kvar på utmätt fastighet och fär enligt FfL i 

regel ocksrt ombesör:ia förvaltningen och tillgodogöra sig avkastningen. 

Fil. anger närmare vilka åtgärder som är tillåtna i fråga om utnyttjande av 

fastigheten. 
Lagberedningen. Beredningen framhåller att syftet med säkerställande 

av utmätning i första hand är det självklara att man därigenom vill för

hindra eller åtminstone försvåra för gäldenären att förfoga över 

egendomen i strid mot utmätningsbcslutet. Det är företrädesvis rättsliga 

förfoganden som kommer i fråga men i det särskilda fallet kan det kanske 

m:ksa befaras att giildenären gömmer undan utmätt gods. gör det oåt

komligt genom alt föra det utomlands eller förbrukar det. 

Utmätning ger enligt 8 * förmånsrättslagcn utmätningssökandcn 
förmånsrätt i egendomen och innebär därigenom ett förvärv som närmast 

kan jämföras med förvärv av panträtt. Konkurrens kan uppkomma mellan 

detta utmätningssökandens förvärv och överlåtelse av egendomen (inkl. 

upplhlelse av panträtt). Vid konkurrens mellan två eller flera överlåtelser 

(tvesala) tillmäts tradition, denuntiation eller registrering betydelse enligt 

uttryckliga eller oskrivna regler på olika rättsområdcn. Säkerställandet av 

utmätning bör enligt beredningen i första hand ske genom åtgärder vilka 

såvitt möjligt svarar mot kraven på tradition. denuntiation eller registre

ring som förutsättning för företräde vid tvcsala. Dessutom kan även andra 

åtgärder vara praktiskt påkallade. 
Enligt beredningen bör beträffande lös egendom nya bestämmelser så 

H\.ngt möjligt klargöra vilka åtgärder för att säkerställa utmätning som är 

obligatoriska. Ett praktiskt fall som bör uppmärksammas är act sådant 
fordringsbevis som f.n. måste finnas tillgängligt för att utmätning skall 

kunna äga rum inte kan anträffas. Det torde även vara lämpligt att 

meddela en del klargörande bestämmelser om hur det skall förfaras i fråga 

om avbetalningsgods och egendom som finns i tredje mans besittning. 

Liksom f.n. bör interimistiska åtgärder kunna vidtas. Bestämmelser om 
nyttjandet av utmätt egendom och försäkring m.m. har också synts önsk

värda. Frågor som rör nyttjandet av utmätt fast egendom behandlas. efter 

mönster av FfL, i 13 kap. 

Beredningen förutsätter att administrativa bestämmelser utfärdas beträf

fande en del praktiska tillämpningsfrågor. De bör bl.a. innefatta före

skrifter om anmälan till vederbörligt register när skepp, luftfartyg, inteck

nade reservdelar eller fast egendom har utmätts. 

Remissyttrandena. Sammanförandet i ett särskilt kapitel av de bestäm
melser som syftar till att säkerställa utmätning har fått ett positivt mot

tagande. Adl'Okatsamfundet anser att förslaget innebär stora fördelar från 
systematisk synpunkt i förhållande till vad som nu gäller. Enligt liinssty-
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relsen i Norrhotiens liin är förslagets påbyggnad av gällande bestämmelser 

och av vad som i praktiken tilWmpas välgrundad för tillgodoseende av 

nutida krav pä effektivitet och ändamålsenlighet. 

Fiiredra1<ande11. Jag godtar de allmänna utgångspunkter för nya 

bestämmelser om säkerställand•: av utmätning som beredningen har 

anfört. Bestämmelserna härom i departementsförslaget följer i huvudsak 

beredningens förslag. 

Frågan i vad mån s.k. skrivbordsutmätning får ske av lös egendom har i 

departernentsförslaget uttrycklige:n reglerats i 4 kap. 7 §. Departernents

förslaget inm:bär att sådan utmärning är tillåten i större utsträckning än 

enligt beredningens förslag. Detta har föranlett vissa jämkningar i 6 kap. 

Vidare har kravet på försegling eller märkning av lösöre som efter 

utmätning lämnas i gäldenärens hi~sittning mjukats upp något. De bestäm

melser som beredningen har föreslagit angående försäkring av utmätt 

egendom har ansetts mindre ändami'llsenliga och har därför fått utgå. 

Denna fråga behandlas närmare under 9 §. Den i 7 kap. 16 § berednings

förslaget upptagna erinran om särskilda bestämmelser angående anmälan 

för anteckning i register har ansetts överflödig. 

I förevarande kapitel i departe·mentsförslaget meddelas först bestäm

melser om åtgärder för säkerställande av utmätning som avser lös 

egendom (I - 11 ~* ). Därefter regleras provisorisk åtgärd i avvaktan på 

utmätning av lös egendom (I'.! * ). Sist i kapitlet ges föreskrifter om säker

ställandeåtgärder i fråga om fast egendom. 

Det kan tilläggas att 6 kap. avses att i full utsträckning tillämpas även i 

allmänna mål. 

Åtgärder beträffande lös egendom 

I * I paragrafen tas upp en bestämmelse om att utmätning av lös 

egendom skall säkerställas utan dröjsmål. Från den regeln anges vissa 

undantag. Paragrafen motsvarar 7 kap. I § första och andra styckena 

beredningens förslag. 

Laghercd11i11ge11. Beredningen föreslår i första stycket av 7 kap. I § en 

bestämmelse om att utmätning av lös egendom skall omedelbart säker

ställas. Därav följer enligt beredningen att utmätning av sådan egendom 

inte får beslutas och genomföras utan att de åtgärder som lagen före

skriver kan vidtas i direkt anslutning till utmätningsbeslutet, om inte 

undantag är medgivet. 

Bestämmelserna om säkerställande av utmätning av lös egendom är, 

framhåller beredningen. tillämpli~;a även när domstol har fastställt att 

förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i registrerat skepp. 

registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg. Enligt 5 

kap. 15 ~ första stycket beredningsförslaget skall egendomen då anses 

utmätt. För att försäljning skall komma i fråga förutsätts emellertid enligt 
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andra stycket i paragrafen att begäran därom görs hos kronofogdemyn

digheten inom tva mänader fran det att avgörandet vunnit laga kraft. 

Åtgärder för säkerställande torde därför inte utan särskilt yrkande höra 

vidtas innan försäljning av egendomen har begärts. En föreskrift härom 

har tagits in som andra stycke i 7 kap. I *· Att rlitten genast skall under

rätta inskrivningsmyndigheten är emellertid uppenbart. 

Beredningen erinrar om att av 5 kap. 28 * första stycket i förslaget följer 

beträffande utmätning av lös egendom i allmänhet att förmänsriitt inträder 

omedelhart i och med att kronofogdemyndigheten förklarar egendomen 

vara utmätt och utan avvaktan av att myndigheten har vidtagit alla 

åtgärder för säkerställande av utmätningen som iir önskvärda. Även om 

föreskrivna åtgärder har vidtagits kan det inträffa att utmlitt egendom 

kommer pb. villovägar. Tredje man kan då göra godtrosförvärv. om de 

allmänna förutsiittningarna för sädant förvärv föreligger. Vad angar 

utmätning av fordran är också klart att sekundogäldenären kan f,beropa 

skuldebrevslagens hestämmelser. i den mån dessa skyddar honom om han 

betalar sin skuld eller vidtar annan åtgärd i god tro. Motsvarande gäller 

beträffande andra rättigheter, om tredje man enligt allmänna regler är 

skyddad när han handlar i god tro. Enligt beredningen fär kronofogdemyn

digheten givetvis. liksom enligt gällande lag. i det fortsatta förfarandet 

beakta möjligheten att något kan ha inträffat efter det att utmätnings

beslutet har meddelats. 

Fiiredraganden. I första stycket av I S i departementsförslaget anges 

som huvudregel att utmätning av lös egendom skall säkerställas utan 

dröjsmål enligt vad som sägs i 2-8 **· Bestämmelsen ger. jämförd med 4 
kap. 7 *· kronofogdemyndigheten generell möjlighet till s.k. skrivbordsut

mätning. För utmätning av lösöre krävs inte nödvändigtvis att egendomen 

finns omedelbart tillgänglig för förrättningsmannen. Som förutsättning för 

utmätning av egendom som inte finns tillgänglig vid förrättning gäller emel

lertid enligt 4 kap. 7 § bl.a. att hinder inte kan antas möta mot säker

ställande av utmätningen enligt förevarande kapitel. Hänvisningen gäller 

inte bara de faktiska åtgärder som anges i kapitlet utan även tidpunkten 

för säkerställandet. 

Kravet att åtgärder enligt 2-8 ** skall vidtas utan dröjsmål innebär att 

åtgärderna helst bör ombesörjas i direkt anslutning till beslutet om utmät

ning. Säkerställandet kan emellertid anstå några timmar eller till följande 

dag. om saken inte bedöms som särskilt brådskande. När utmätning skall 

säkerställas genom att sekundogäldenär eller annan tredje man meddelas 

förbud att prestera till annan än kronofogdemyndigheten, bör dock sådant 

förbud genast expedieras till tredje mannen. 

Bestämmelsen i första stycket avser inte förteckning och värdering av 

egendomen. Sådana åtgärder kan ibland behöva anstå ytterligare någon 

tid. 

Utmätning av lösöre som lämnas i gäldenärens besittning skall i 
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allm~inhct säkerställas genom alt egendomen förseglas eller märks såsom 

utmlitl. Undantagsvis kan emelkrtid sådan åtgärd framstå som obehövlig 

och bör då kunna undcrl11tas. En bestämmelse härom har tagits upp i 4 §. 

frfin kravet att utmätning skall säkerställas utan dröjsmål görs därför 

undantag i den mån annat följer av vad som föreskrivs i det följande. 

Sådana föreskrifter finns. förutom i 4 *· även i andra och tredje styckena 

av I *· 
Andra stycket anger att om här i riket registrerat skepp eller luftfartyg 

utmäts trots att hinder föreligger mot att säkerställa utmätningen. säker

ställande skall ske utan dröjsmål sedan hindret har bortfallit. Att s.k. 

distansutmätning av sådan egendom är tillåten följer av 4 kap. 7 § andra 

stycket. 

I tredje stycket sägs. i huvud~;aklig överensstämmelse med 7 kap. I § 

andra stycket beredningsförslag•!t, att när registrerat skepp. registrerat 

luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg enligt 4 kap. 27 § skall 

anses utmätt. åtgärd för säkerställande inte skall utan särskilt yrkande 

vidtas innan försäljning har begärts. 

Tredje stycket i 7 kap. I § beredningens förslag. vilket innehåller en 

erinran om att kronofogdemyndigheten utöver de obligatoriska åtgärderna 

skall vidta de åtgärder som behövs i varje särskilt fall. har i departements

förslagct fått en motsvarighet i 10 §. 

2 § Paragrafen reglerar hur utmätning av pengar, löpande skuldebrev 

och andra presentationspapper sz.mt av pantbrev m.m. skall säkerställas. 

Paragrafen motsvarar 7 kap. 2 § beredningens förslag. 

B..:träffandc giil/ande rätt hänvisas till vad som har anförts under 

kapitelrubriken. 

Lagheredningcn. Första stycket i 7 kap. 2 § upptar som huvudregel att 

pengar samt löpande skuldebrev och annat bevis vars företeende utgör 

villkor för fordrans utkrävande eller rättighets utövning skall tas i förvar. 

Undantag kan följa av tredje stycket och 8 §. Att pengar och löpande 

skuldehrev eller annat presentationspapper som regel måste tas om hand 

behöver enligt beredningen inte n~lrmarc motiveras. 

Det kan. framhåller beredningen, ha praktiskt värde att sekundo

gäldenär eller annan förpliktad deilluntieras om utmätningen (jfr t.ex. 20 § 

skuldebrevslagen ). Tillräcklig anledning att göra denuntiation obligatorisk 

i nu berörda fall har dock inte ansetts föreligga. 

I andra stycket uppmärksammar beredningen det fallet att pantbrev i 

skepp eller fast egendom eller skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller 

reservdelar till luftfartyg utmäts hos den intecknade egendomens ägare. 

Bestämmelsen ansluter till vad som nu gäller beträffande pantbrev i fast 

egendom och i skepp. Det fallet ai:l pantbrevet innehas av tredje man gär 

emellertid in under 8 ~ i förslaget. 

Vad gäller utmätning av skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller 
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reservdelar till luftfartyg har beredningen inte ansett det behövligt att 

behåll;: nuvarande särbestämmelser om utmätning och utbrytning av ägar

hypotek i belånad inteckning. I förslaget har utmätning som nu är i fråga 
jämställts med utmätning av pantbrev. I sammanhanget anmärker bered

ningen att skuldebrev som ligger till grund för företagsinteckning inte kan 

vara förenat med ägarhypotek och inte kan utmätas hos den företags

intecknade egendomens ägare. 

Beredningen föreslår i tredje stycket av 2 § en bestämmelse som 

möjliggör utmätning av bl.a. banktillgodohavande och andra fordringar 

som grundas på presentationspapper trots att inte fordringsbeviset an

träffas. Bestämmelsen avser alla sådana bevis som omfattas av första eller 

andra stycket i paragrafen. En förutsättning för utmätning är enligt 

förslaget att det kan antas att handlingen undanhålls eller har förkommit. 

Om utmätning i sådant fall beslutas, skall enligt förslaget förbud meddelas 

sekundogäldenär eller annan förpliktad att fullgöra sin förpliktelse till 

annan än kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar. 

Gäller utmätningen pantbrev som inte är belånat, kan sådant förbud 

givetvis inte meddelas. Enligt beredningen bör emellertid utmätningen 

antecknas hos inskrivningsmyndigheten. Föreskrift härom torde böra 

meddelas i administrativ ordning. 

Beredningen finner det uppenbart att om den förpliktade uppsåtligen 

överträder meddelat förbud, han inte därigenom blir fri från sin betal

ningsskyldighet i den mån den alltjämt är aktuell i ärendet. När förbud 

t.ex. meddelas bank som har ett flertal kontor. kan det emellertid ta en 

eller ett par dagar innan alla kontor har blivit underrättade. Intill dess det 

har skett kan medel komma att betalas ut av misstag och utmätnings
sökanden därigenom lida skada. Enligt beredningens mening kan något 

strikt ansvar inte krävas ut av banken i sådant fall. Om banken har gjort 
vad som skäligen kan fordras för att hindra utbetalning men sådan ändå 

sker utan att vårdslöshet kan läggas banken till last. bör denna inte vara 
skyldig att ånyo betala beloppet i fråga. Det som har sagts om bank gäller 

självfallet i förekommande fall även annan sekundogäldenär som har ffitt 

del av förbud och av jämförlig anledning råkar fullgöra sin förpliktelse till 

annan än kronofogdemyndigheten eller den myndigheten anvisar. 
Enligt beredningen kan i administrativ ordning närmare regleras hur 

förbud skall delges vederbörande. Att det måste ske både skyndsamt och 
på ett betryggande sätt är uppenbart. Är meddelat förbud otydligt, t.ex. i 

fråga om identifiering av gäldenären eller hans fordran. blir sekundogälde

nären givetvis inte ersättningsskyldig. om han betalar fordringen i strid 

mot vad som avsägs med förbudet men någon vårdslöshet inte kan läggas 

honom till last. 
Tydligt är, fortsätter beredningen. att om fordringsbevis i själva verket 

innehas av tredje man på grund av överlåtelse eller pantupplåtelse, utmät

ningen inte berövar tredje mannen hans rätt. Denne kan emellertid mötas 
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av upplysningen att förbud har meddelats enligt nu förevarande bestlim

melse. Han får då vända sig till kronofogdemyndigheten och höra hur 

saken ligger till. Tredje mannen~; innehav av handlingen utgör naturligtvis 

ett starkt stbd för hans rätt. Kronofogdemyndigheten måste häva förbudet. 

om inte i undantagsfall tredje mans påstående kan lämnas utan avseende 

eller föreläggande ges tredje mannen att väcka talan mot sökanden och 

gäldenären enligt 5 kap. 19 * beredningsförslaget. Utmätningsbeslutet 

utgör inte heller hinder mot att tredje man därefter gör godtrosförvärv, om 

eljest förutsättningar för sådant förvärv föreligger. Om förvärvaren 

åberopar handlingen och möts av förbud som har nämnts nyss, får han på 

angivet sätt vända sig till kronofogdemyndigheten. 

Beträffande tillämpningen kan det möjligen dyka upp ett eller annat fall 

då tvekan kan yppas huruvida tredje mans påstådda fång har skett på lojalt 

sätt. I övrigt torde bestämmelsens huvudsakliga betydelse vara att det blir 

svårare för gäldenären att hindra utmätning genom att hålla undan ford

ringsbeviset. Beredningen erinrar om att gäldenären ådrar sig straff ansvar 

enligt 17 kap. 13 § BrB, om han förfogar över den utmätta fordringen eller 

rättigheten. Möjlighet bör finnas att döda handling även i fall då det kan 

antas att handlingen undanhålls (jfr 5 kap. 30 § i förslaget). 

Remi.uyttru.ndena. I fråga om utmätnings av banktillgodohavande m.m. 

i fall då fordringsbeviset inte har påträffats understryker bankinspektionen 

i likhet med beredningen att något strikt ansvar inte torde kunna krävas ut 

av en bank som. trots meddelat förbud. av misstag har kommit att göra en 

utbetalning till skada för utmätningssökanden. Inspektionen framhåller att 

en bank med rimlig säkerhet måste kunna avgöra hur långt den skall 

behöva sträcka sig för att hindra utbetalning i strid mot förbud från krono

fogdemyndighetens sida. Enligt inspektionens mening måste en bank 

anses ha gjort allt som skäligen kan fordras dels om den sä snart som 

möjigt med posten vidarebefordrar ett meddelande om mottaget förbud till 

sina kontor. dels vid dessa tillämpar adekvata rutiner för att göra förbudet 

effektivt. I fråga om de rikstäckande storbankerna torde det vara till
räckligt att unuerrätta de kontor som hör till centralkontor. region eller 

motsvårande enhet. Om motboken har utfärdats av kontor inom Stor

stockholm torde dock oberoende av sådan indelning samtliga kontor böra 

underrättas. Det torde vara orimligt att kräva att en räkningsförande 

svensk bank underrättar samtliga andra banker som till följd av betalnings

tjänsten mellan svenska banker och mellan dessa och banker i de övriga 

nordiska länderna kan tänkas bli berörda. 

Fiire11i11ge11 mellan ombudsmännen hos S1•eriges la11dsh.vpoteksi11stit11-

tio11 berör frågan om goutrosförvhrv av pantbrev som har utmätts trots att 

det inte har anträffats. Ombudsmannaföreningen anser det för sin del 

behövligt att förutsättningarna för godtrosförvärv regleras i lag, lämpligen 

genom en särskild bestämmelse i jordabalken. och att förutsättningarna 

för sådant förvärv blir ut:samma ;;om för godtrosförvärv av panträtt i fall 

som avses i o kap. 7 ~ JB. 
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FiiredraRanden. Första och andra styckena överensstämmer - bortsett 
från vissa formella ändringar - med vad beredningen har föreslagit. Såvitt 
gäller utmätning av skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reserv
delar Järtill biträder jag beredningens ståndpunkt att förfarandet så långt 
det är möjligt hör närmas till det som redan gäller beträffande utmätning 

av pantbrev i fastighet och i skepp. Utbrytning av ägarhypotek bör 

sålunua inte ske i fortsättningen. Utredningen angående inskrivning av rätt 

till luftfartyg m.m. har numera avlämnat ett betänkande med förslag till ny 
lagreglering pä detta område. Under det fortsatta lagstiftningsarbetet får 

övervägas i vau mån bl.a. förevarande paragraf behöver jämkas för att 

bringas i överensstämmelse med nya regler om inskrivning av rätt till luft
fartyg. 

Bestämmelsen i tredje stycket skall ses i samband med 4 kap. 7 § första 

stycket. Den bestämmelsen ger kronofogdemyndigheten befogenhet att 

utmäta fordran eller rättighet som grundas på presentationspapper utan 

hinder av att fordringsbeviset eller motsvarande handling inte är tillgänglig 
vid förrättning. Motsvarande gäller utmätning av pantbrev i skepp eller 

fastighet eller av skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar 

till luftfartyg. Förutsättning för sådan utmätning är emellertid bl.a. att det 
I 

kan antas att utmätningen kan säkerställas. Kan det antas att bevis som 
avses i första eller andra stycket i förevarande paragraf undanhålls eller 

att det har förkommit. får säkerställande ske genom att förbud meddelas 

sekundogäldenär eller annan förpliktad att fullgöra sin förpliktelse till 
annan än kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar. 

Som har påpekats av bankinspektionen och postbanken kan det, särskilt 

för Je rikstäckande storbankerna, vara förenat med svårigheter att iaktta 
ett betalningsförbud. Jag delar beredningens uppfattning att något strikt 

ansvar inte bör åvila bank som av misstag har kommit att utbetala belopp 
till skada för utmätningssökanden. Ligger däremot vårdslöshet banken till 

last. blir den inte fri från betalningsansvar om den efter det att förbudet 
har meddelats betalar ut medel från konto som omfattas av förbudet. Vad 
som härvidlag skall räknas som vårdslöshet låter sig inte anges generellt. 
Bl.a. måste hänsyn tas till att viss tid i allmänhet måste stå till bankens för

fogande för att underrätta berörda kontor. Enligt min mening kan det inte 

anses tillräckligt att banken vidarebefordrar underrättelsen till endast vissa 
kon.tor. Utmätning av bankbok som inte anträffas torde inte komma att bli 

särskilt vanlig, och en mer vidsträckt underrättelseskyldighet än den bank

inspektionen förordat kan därför inte anses alltför betungande. Av be

tydelse vid bedömningen kan bli de ökade möjligheter till direkt konto

kontroll som användningen av ADB inom bank väsendet ger. 
Visar det sig att fordringen i själva verket tillhörde tredje man, skall ut

mätningen givetvis hävas. Detta gäller även när fordringen har förvärvats 

efter utmätningsbeslutet och förvärvaren därvid var i god tro. 

Utmäts i fall som avses nu obelånat pantbrev i skepp eller fastighet hos 
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den intecknade egendomens ägare kan. som beredningen påpekar. något 

betalningsförbud motsvarande det som skall gälla vid utmätning av bank

tillgodohavande och liknande fordringar inte meddelas. För att ge 

publicitet åt utmiitningen bör i stiillet denna antecknas i fastighetsboken 

resp. skeppsregistret. Vid utmätning av skuldebrev som är intecknat i luft

fartyg eller reservdelar därtill t·ör på motsvarande sätt anteckning ske i 

inskrivningsboken. Behövliga bestämmelser i ämnet kan meddelas av re

geringen. 

Efter beslut om utmätning av pantbrev eller annan inteckningshandling 

som inte är tillgänglig kan de:: inträffa att iigaren av den intecknade 

egendomen uppläter panträtt till tredje man. En sådan upplåtelse står sig 

under vissa förutsättningar mot utmätningssökanden. Beträffande 

pantbrev i fastighet torde med analogisk tillämpning av 6 kap. 7 ~ J B gälla, 

att godtrosförvärv inträder om den till vilken panträtten har upplåtits 

varken ägde eller bort liga känr.edom om utmätningen. Att utmätningen 

har antecknats i fastighetshok utesluter inte god tro hos panträttshorge

nären (jfr 18 kap. 8 * JH). Denne bör sålunda. i likhet med vad som gäller 

vid panträttsupplätelse i fall som avses i 6 kap. 7 * J B·. vara skyddad om 

han förlitar sig pä ett gravation:;bevis som normalt inte är äldre än sex 

månader (jfr prop. 1971: 179 s. 36). Nägon uttrycklig bestämmelse härom 

anser jag inte behövlig. 

Niir det gäller pantbrev i skepp ligger frågan om godtrosförvärv 

annorlunda till. Enligt 23 * sjölagen skall införing i skepps- eller skepps

byggnadsregistret. efter utgånge.1 av den inskrivningsdag då ärendet om 

införingen togs upp. anses känd för var och en vars rätt till skepp eller 

skeppsbygge beror av god tro rörande omständighet som införingen avser. 

God tro rörande utmätningen är sålunda inte möjlig sedan denna blivit 

antecknad. 

I fråga om utmätning av skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller 

reservdelar därtill torde av 13 * skuldebrevslagen i princip följa att en pant

sättning som innehavaren av inteckningen gör efter utmätning därav står 

sig mot utmätningssökanden. om panträttsborgenären var i god tro beträf

fande utmätningen. Att utmätningen har antecknats i inskrivningsboken 

torde i det fallet inte i och för sig ha någon betydelse för den goda tron. 

Det är givetvis inte helt tillfredsställande att det efter utmätning av 

pantbrev resp. inteckningshandling som inte är tillgänglig kommer att gälla 

olika regler i fråga om möjligheten att göra godtrosförvärv av panträtt. 

beroende på om panträtten gäller i fastighet, skepp eller luftfartyg. De skäl 

som i andra fall motiverar en skillnad mellan främst fastighet och skepp i 

detta hänseende har inte samma bärkraft när det gäller utmätning av pant

brev i fall som avses nu. Utmätning av pantbrev eller inteckning utan att 

handlingen påträffas torde emellertid knappast komma att bli vanlig. Det 

föreligger därför enligt min mening inte tillräcklig anledning att införa 

särskilda regler i saken. 
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3 § Paragrafen upptar bestämmelser om säkerställande av utmätning av 

annan fordran eller rättighet än som avses i 2 §och av byggnad pä annans 

mark. Paragrafen motsvarar 7 kap. 3 § beredningens förslag. 

Giilfande riitt. Beträffande innehållet i 75 § 2 mom. UL hänvisas till redo

görelsen under kapitelrubriken. Nägon bestiimmelse om säkerstiillande av 

utmiitning av rättighet som avses i 7 kap. J B eller bostadsriitt finns inte f.n. 

I dessa fall torde den allmänna bestämmelsen i 75 § 2 mom. UL vara 

tillämplig i den män den passar. 

Lugheredningen. Beredningen föreslår i första stycket av 7 kap. 3 § en 

allmiin bestämmelse om säkerställande vid utmätning av andra fordrini;ar 

och rättigheter än som avses i 2 s. Den omfattar bl.a. utmätning av 

säljarens rätt enligt avbetalningskontrakt. Bestämmelsen innehäller inte 

någon föreskrift om att tillgänglig handling måste tas i förvar i hithörande 

fall. Sådan åtgärd blir enligt 9 § beredningsförslaget fakultativ, om inte 

någon skärpande bestämmelse meddelas i administrativ ordning. Däremot 

skall den förpliktade omedelbart denuntieras. Detta skall enligt förslaget 

ske genom att förbud meddelas sekundogäldenär eller annan förpliktad att 

fullgöra sin förpliktelse till annan än kronofogdemyndigheten eller den som 

myndigheten anvisar. Om sekundogiildenär överträder förbudet. torde han 

inte kunna drabbas av ansvar för överträdelse av myndighets bud enligt 17 

kap. 13 § BrB. I fråga om skyldighet att prestera på nytt gäller vad som i 

anslutning till 2 § har anförts om motsvarande fall. I administrativ ordning 

kan närmare regleras hur förbud skall delges. Vid utmätning av rättighet 

som inte kan sägas utgå frän någon person, t.ex. patenträtt, kan något 

förhud inte utfärdas. 

I andra stycket behandlar beredningen frågan om underrättelse vid ut

mätning av vissa särskilda rättigheter m.m. Först uppmärksammas 

utmätning av rättighet som avses i 7 kap. J 8. De rättigheter som nämns där 

är arrende. hyra. tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt 

till elektrisk kraft, om rättigheten har upplåtits genom avtal. Utmätning av 

tomträtt behandlas enligt förslaget som utmätning av fast egendom och hör 

alltså. inte hit. Av övriga rättigheter är hyresrätt ofta på grund av beneficie

reglerna i 6 kap. undantagen från utmätning. Servitut kan inte lösgöras från 

den härskande fastigheten och fär därför utmätas endast tillsammans med 

denna. Beredningen påpekar att även eljest hinder mot utmiitning kan 

möta. t.ex. därför att rättighet inte kan överlåtas. När emellertid rättighet 

som avses i 7 kap. J B har blivit utmätt, synes enligt beredningen lämpligt 

att fastighetsägaren underrättas. Motsvarande bör gälla vid utmätning av 

byggnad på ofri grund. Något anslag pä byggnaden om att den är utmätt 

torde däremot som regel inte lämpligen böra sättas upp. Om byggnaden 

lätt kan flyttas It.ex. ett härbre) kan dock anslag vara behövligt (jfr I § 

tredje stycket beredningens förslag). 

I första meningen i andra stycket har tagits upp en bestämmelse om 

sädan underrättelseskyldighet som har nämnts nu. Kronofogdemyndig-
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heten fr1r. niir underriittelse skall lämnas. i första hand hålla sig till den 

som iir in skri ven som lagfaren iigarc i fastighetsboken. Gör annan anspriik 

r•'t fastigheten. hör iiven denne underriittas. Utöver underriiltelse till 

fastighetsiigaren bör i allmiinhet kontrakt eller annan handling som visar 

gi~ldeniirens riitt till egendomen i fråga tas om hand enligt 9 *· 
Enli!,!t 6 kap. 1 * 6 i förslagtt är bostadsrätt till lägenhet som tjänar 

!,!iildeniiren till stadigvarande bostad i vidsträckt omfattning undantagen 

fr{m utmiitning. Om hostadsriitten har lämnats som pant. får den dock 

utmiitas för pantfordringen. Niir utmiitning av bostadsrätt sker. skall 

kronot(i!,!demyndigheten f.n. enligt 75 * 2 mom. LJL ta bostadsrättsbevis 

eller annan uppliitelsehandling i t'örvar. om sådan påträffas. Denna åtgärd 

har dock inte någon relevans i förhållande till tredje man. Däremot är det 

enligt beredningen viktigt att bostadsrättsföreningen underrättas. 

Hiirigcnom vinns att gäldenären inte efter utmätningen till skada för 

sökanden kan förfoga över sin bostadsrätt genom överlåtelse eller pant

siittning till godtroende tredje man. I förslaget har ocksi\ utmiitning av 

bostadsriitt uppmärksammats och i en andra mening i andra stycket i 3 ~ 

fiireslr1s att bostadsriittsföreningen skall underrättas. 

Re111i.1·sYl/ra11de1w. l\ronofi1gd~'.fiirl'l1i11ge11 anmärker att med uttrycket 

"11nderriittas" i andra stycket mt1ste avses krav på delgivning. 

Lii11.1'.1'f.\'l"e/.H'll i Norrhottens liin pi'lpekar att vid utmätning av tillgodo

havande pi"\ checkräkning vissa banker kräver att gäldenärens checkhäfte 

skall omhlindertas. Huruvida sådan skyldighet föreligger är enligt läns

styrelst:n tveksamt. För egen del anser länsstyrelsen att omhändertagande 

bör ske. 

Föredraganden. Departement:Sörslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. 

Med anledning av kronofogdeföreningens påpekande vill jag framh1\.lla 

att uttrycket "underrättas" i andra s•yckct innebär krav på att veder

börande verkligen har fått del av underrättelsen. Något krav på att detta 

har skett genom delgivning enligt delgivningslagen ställs emellertid inte 

upp. Närmare bestämmelser om hur underrättelseskyldigheten skall 

fullgöras torde - liksom beträffande motsvarande fråga enligt första 

stycket - få meddelas av regeringen. 

I likhet med länsstyrelsen i Norrbottens län anser jag att checkhäfte om 

möjligt bör omhändertas. när tillgodohavande på checkräkning utmäts. 

Tredje man kan annars lätt lida förlust till följd av utmätningen. Befogen

heten att omhänderta checkhäftet följer av 10 ~-

4 ~ Paragrafen innehåller regler om säkerställande av utmätning av 

annan lös egendom än som avses i 2 eller 3 § och om nyttjande av utmätt 

sådan egendom. Paragrafen m<.>tsvarar 7 kap. 4 *beredningens förslag. 

Gii/lallllt! rii11. Beträffandt: innehållet i 74 * 1 mom. andra och tredje 

meningarna U L hänvisas till redogörelsen under kapitelrubriken. I 
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allmlinhet brukar utmätningsmannen ta hand om smycken och andra 

mindre värdesaker. medan skrymmande gods som möbler. maskiner. 

varulager m.m. famnas kvar hos gäldenliren. Egendom som fi\.r bli kvar i 

gäldenärens värd utmärks med s. k. utmätningsinsegel eller annat utmät

ningsmärke. Förrättningsmannen försöker att anbringa utmälningsmiirket 

så att det inte väcker onödig uppmärksamhet. I U L finns inte nägon 

uttrycklig bestiimmelse som reglerar i vad mfln utmätt lös egendom fär 

brukas av gäldeniircn. Det torde allmänt antas att giildenären far nyttja 

utmätt egendom som lämnas i hans värd. 

Lagher<'llningen. Första stycket i 4 § beredningsförslaget ansluter nära 

till vad som nu giiller. Bestämmelserna är tillämpliga på lös egendom i 

glildenlirens besittning med undantag av pengar. fordran och rättighet som 

faller under 2 eller 3 ~- Under den senare paragrafen faller liven byggnad 

pi\. ofri grund. Som första alternativ anges att den utmätta egendomen skall 

tas i förvar. Detta förutslitter att kronofogdemyndigheten tar hand om 

egendomen och för den till kronofogdemyndighetens lokaler eller särskilt 

förhyrt utrymme. I andra hand kan utmätt gods lämnas i gäldenärens 

värd. Frilgan huruvida detta kan ske fär enligt beredningen prövas fran fall 

till fall med hänsyn till giildenlirens personliga förhållanden och vad slags 

egendom som har blivit utmätt. Mindre föremål - såsom smycken. guld

och silverarbeten - bör i regel tas om hand av kronofogdemyndigheten. 

Mera skrymmande objekt. s:isom möbler, TV-apparater. maskiner. bilar 

m.m .. kan däremol ofta lämnas kvar h<Js gäldenären. Föreligger anledning 

till misstanke att gäldenären söker undanskaffa stH.lant gods, m:iste krono

fogdemyndighelen vidta s:idana åtgärder att gäldenären inte kan ominlct

göra utmätningen. 

Om utmätt egendom lämnas i gäldenärens vård. skall den utmärkas som 

utmiitt. Utmärkande! torde böra ske pi'I samma s:m som nu. dvs. i 

allmlinhet genom att ett märke med texten '"Utmätt'" e.d. klistras på 

godset. Miirket behöver inte anbringas på ett iögonenfallande stlille. 

Ibland kan kronofogdemyndigheten böra vidta ätgärd för att hindra egen

domens användning. Utmätt egendom kan t.ex. placeras i en låda hos 

giildenärcn som kronofogdemyndigheten l:iser. I fråga om hit kan krono

fogdemyndigheten ta hand om nycklarna. Vid utmätning av fartyg kan 

rodret säkras med kätting och hiingl<1s. Bestämmelsen om försegling ger 

kronofogdemyndigheten möjlighet att lämpa förfarandet efter omständig

heterna. Ordet "förseglas" används s:ilunda i förslaget inte enbart i be

tydelsen att egendomen förses med sigill som måste brytas för att 

egendomen skall kunna användas. 

Beredningen påpekar att utmätning inte i och för sig torde innebära 

hinder mot att den utmätta egendomen nyttjas pil normalt sätt. om det inte 

innebär konsumtion. Ett onormalt utnyttjande kan dock komma i strid mot 

5 kap. 27 § i förslaget. Beredningen har ansett det önsk viirt att kronofogde

myndigheten kan reglera gäldenärens befogenhet i detta avseende. Sum 
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andra stycke i 4 ~ har i enlighet med det sagda tagits upp en föreskrift om 
att kronofogdemyndigheten bestiimmer i vad män utmätt egemlom som 

inte har tagits i förvar eller förseglats fär nyttjas. 

Har sådan egendom förseglats. faller det av sig självt att förseglingen 

inte får brytas (jfr 17 kap. 13 § BrB). Om utmätt egendom lämnas i giilde

närens vård utan försegling. hör kronofogdemyndigheten vid hehov ange i 

vad mån egendomen får brukas. Som regel bör gäldenären fä fortsätta att 

nyttja egendomen på normalt sätt. Att normalt brukande ibland innebär 

viss förslitning och därför kan rn·~dfora någon värdeminskning bör kunna 

godtas. Det torde alltså vara klart att gäldenären bör fä använda t.ex. 

TV-apparat. äkta mattor eller möbler som kronofogdemyndigheten har 

ansett kunna stanna i gäldenärens vård. Likastl bör gäldenären kunna ffl 

tillgodogöra sig mjölk från en kreatursbesättning eller nyttja utmätta 

hästar. I sädana fall behöver inte någon föreskrift om nyttjandet meddelas 

annat än om särskild anledning förekommer. Om utmätning har skett för 

skatt eller andra krav från det allmänna. kan kronofogdemyndigheten 

tänkas även i övrigt vara ganskc, liberal och t.ex. tillåta gäldenären att 

använda buss eller lastbil. 

Kronofogdemyndigheten kan föreskriva särskilda villkor för eller in

skränkningar i rätten att nyttja egendomen. Kronofogdemyndigheten hör. 

fästa stort avseende vid sökandens önskemål. om användningen är 

förenad med risk. I administrativ ordning kan ges närmare föreskrifter i 

ämnet. Kronofogdemyndighetens beslut kan ändras när det finnes påkallat 
och gäller alltså endast tills vidare. 

Remissytrranclena. RSV tar upp frflgan huruvida någon 1'ltgärd för säker

ställande alltid behöver vidtas vid utmätning av sådan egendom som avses 

i paragrafen. När egendomen lämnas kvar i gäldenärens vård har enligt 

verkets uppfattning märkning av egendomen såsom utmätt i allmänhet inte 

någon praktisk betydelse. Förrättningsmannen skall enligt förslaget söka 

anbringa utmätningsmärket så att det inte väcker onödig uppmärksamhet. 

I vissa fall kan på grund av egendomens art något märke inte anbringas. 

t.ex. när det gäller levande inventarier. Märkning torde inte annat än i 
undantagsfall förhindra godtrosförvärv. eftersom en gäldenär som har 

beslutat sig för att avyttra utmätt egendom även torde se till att märk

ningen avlägsnas. 

Sl'ea hoFriill anser i likhet med beredningen önskvärt att kronofogde

myndigheten kan reglera gäldenärens befogenhet att nyttja utmätt 

egendom som lämnas i hans vård. Enligt vad beredningen har anfört bör 

gäldenären som regel få fortsätta att nyttja egendomen på normalt sätt. 

Detta bör enligt hovrättens mening framgå klarare av lagtexten. Denna 

bör vidare formuleras så att bestiimmclsen ger uttryck för hur gäldenären 

skall tolka avsaknad av instruktioner från kronofogdemyndigheten i berört 

hänseende. 
Utredningen angående i11skril'f1i•11J a1· rätt till luft.fartyg m .111. under-
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stryker vikten av att utmiitt fartyg hålls i drift i den män det låter sig göra. 

Utredningen päpekar också att en del svenska skepp aldrig anlöper eller 

på grund av sin storlek inte ens kan anlöpa svensk hamn. något som kan 

resa hinder mot att en utmätning fullföljs genom exekutiv försäljning. 

Fiiredrag1111de11. Huvudregeln för säkersHillande av utmätning av annan 

lös egendom än pengar. fordringar. rättigheter o.d. bör i huvudsaklig 

överensstiimmelse med beredningens förslag vara att egendomen tas i 

förvar eller att den lämnas kvar hos giildenären. varvid den förseglas eller 

förses med utmiitningsmärke. 

När utmätt egendom lämnas kvar i gäldenärens vård har det som RSV 

påpekat i allmänhet inte så stor praktisk betydelse att egendomen 

utmiirks som utmiitl. Den giildenär som vill sabotera utmätningen genom 

att t.cx. överlttta egendomen torde nämligen lätt kunna avlägsna märk

ningen. Att enbart av denna anledning göra märkningen fakultativ anser 

jag dock inte motiverat. Åtgärden innebiir inte n~got extra besvär för 

kronofogdemyndigheten. när utmätningen beslutas i samband med besök 

hos gäldenären. En viss avhållande effekt i fråga om olovliga förfoganden 

rorde märkningen också ha. 

Märkning eller försegling 'kan emellertid ibland framst::'I som obehövlig, 

I.ex. när det giiller större maskiner som endast med svårighet kan rubbas 

och som giildenären anviinder i sin verksamhet. Kronofogdemyndighetens 

kiinnedom om giildeniiren kan vidare göra att det framstår som riskfritt att 

lämna egendomen i hans besittning utan märkning eller försegling. I 

sådana fall bör märkning eller försegling helt kunna underlåtas. Detta har i 

departementsförslaget uttryckts på det siittet att egendom som lämnas i 

gäldenärens besittning skall förseglas eller utmärkas som utmätt. om det 
( 

inte framsttir som obehövligt. Av bestiimmelsen. jämförd med 4 kap. 7 !i. 
följer att hembesök eller motsvarande i anslutning till utmätningsbeslutet 

endast behöver göras om det finns behov av det för kontroll av egen

domen eller för värdering. 

Andra stycket innehåller en bestämmelse om nyttjande av utmätt lös 

egendom. I likhet med Svea hovrätt anser jag att huvudregeln bör vara att 

gäldenären får fortsätta att nyttja utmätt lös egendom som inte tas i förvar 

eller förseglas. Detta överensstämmer i huvudsak med de motiv som 

ligger bakom motsvarande bestämmelse i beredningens förslag. Departe

mentsförslaget har avfattats i enlighet härmed. 

5 § Paragrafen tar upp en bestämmelse om överlämnande till krono

fogdemyndigheten av obeli'lnat pantbrev eller annan inteckningshandling 

som gäller i utmätt egendom. Den motsvarar 7 kap. 6 * beredningens 

förslag. 

Gällande riitt. Utmäts fartyg. luftfartyg eller gods i fartyg eller luft

fartyg. skall enligt 73 * 2 mom. U L ägaren eller befälhavaren på anmodan 

överHimna pantbrev eller annan inteckningshandling som han innehar. 
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HanJlingen för diirefter inte pantförskrivas utan överexekutors tillsti\nd. 

lktriiffande fas\ egendom finns ·~n motsvarande bestämmelse i 4 s andra 

stycket Ffl .. 

Lr1gh1'rcd11i11gc11. Beredningen erinrar om att motivet för nu gällande 

bestiimmelser friimst tir att de1: från ordningssynpunkt är av vikt att 

l'hebnade inteckningshandlingar kan tas om hand. Härtill kommer att 

pantsiittning strax fön: försäljning Hitt medför praktiska olägenheter. 

Förslaget till 6 * motsvarar i sak vad som gäller nu. 

lfr111iss1·1tra11de11a. Flera remissinstanser förordar att bcstlimmclsen 

utvidgas till alt omfatta iiven obeltinad förctagsinteckning. Kro111~fogde

.fi'ire11i11gc11 framMller sttlunda all giildeniiren vid utmätning av fiirctags

intl.'ckn<1d egl.'ndom kan efter utmiitningcn neutralisera effekten av denna 

gl.'norn all belana tidigare fast~;tiillda inteckningar. Det framstår som 

angeliigl.'t att kronofogdemyndighl.'tcn fr'tr miijlighet att hindra sådana 

illojala transaktioner. Samtidigt hör emellertid enligt föreningen beaktas 

att bl.'lt1ning av fiiretagsintecknin.g ofta utgör enJa sättet för en närings

iJkare att fä ltin och att Jenna rnc~jlighet inte biir onödigt försämras genom 

ingripande a1· kronotlig,demyndigheten. Myndigheten bör kunna medge 

bel;ining. t.cx. ''m den intecknad·~ egendomen har ett värde som avsevärt 

i.iverstiger fliretagsintl.'ckningarnas summa och utmlitningsskulden avser 

ett tiimligen ringa hl.'lopp. Liknandl.' synpunkter anförs av RSF. lii11s

s1_1.,-els1·11 i :\'orri>ottt'/1.1' hin. 111red11i11ge11 0111 siikcrhetsåtgiirder m.m. i 

.1k111t1'f>r1><"l's.1c11 samt TCO. 

Fiir<'t!r111.,·1111dl'11. Jag godtar beredningens förslag om omhändertagande 

av panthrev som g;illcr i utmMI 'kcpp och av intecknat skuldchrcv som 

giillcr i utmiitt luftfartyg eller i utr.1iitta rcservddar. 

Flera rcmissinstanser har flinmlat att bestiimmelsen utvidgas till att 

pmfarta ii1en lihebnad företagsinteckning. Därvid har påpekats att giilde

niiren efter ut111iit11ing av fiiretagsintecknad egendom kan neutralisera 

effekren av utmiitningen genom att heltrna tidigare faststiilld företags

inteckning. Jag instiimmer i att ddta förhållande inte iir tillfredsstiillanJe. 

Som jag har framhttllit i anslutning till 4 kap. 29 * har det inte ansetts 

liimpligt att föreskriva något generellt förbud mot pantsiittning av 

företagsinteckning l.'fter utmätning av egendom som omfattas av inteck

ningen. De sbl SL)m ligger till grund för den nu förevarande bestäm

melsen kan inte {1beropas med samma styrka niir det giiller fi.iretagsinteck

ning. Fragan kan emellertid viint:.1s fä sin llisning till följd av det arhete 

som bedrivs irwrn utredningen (Ju 1972: 12l angnende företagsinteckning. 

6 * Paragrafen uppmiirksarnmar utmiitning av egendom som gäldenären 

innehar under forbehäll om t1tertaganderiitt. uvs. i regel på grund av 

avbetalningsklip. l.kn motsvarar i kap. 7 ~beredningens förslag. 

Giil/1111de riitl. Vid utmiitning a1' egendom som sålts med förhehi\11 om 

~1tertagander:itt har i allmiinhl.'t ansetts att förem{ilct för utmätningen är 
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köparens rätt enligt kontraktet. Köparens exemplar av kontraktet skall 

omhändertas i enlighet med den allmänna föreskriften i 75 § :! mom. U L 

om att handling som ~jänar till bevis om rättighet skall tas om hand. 
Delade meningar föreligger i frågan huruvida någon utmätningsatgärd 

också skall vidtas med själva godset, och någon enhetlig praxis har i den 

delen inte utbildats. Det är emellertid inte ovanligt att besittningen av 

godset fråntas köparen när hans riitt utmäts. 

LaghereJningen. Beredningen framhåller att ett omhändertagande efter 

utmätning av egendom som har sålts med förbehåll om återtaganderiitt 

(äganderättsförbehåll) inte kan anses innebära att säljarens rätt triids för 

när. För att utmätningen skall säkerställas effektivt kan det enligt be
redningen vara nödvändigt att kronofogdemyndigheten vidtar samma 

åtgärder med godset som om gäldenären hade haft full äganderätt. Ofta 

nog ligger det också i säljarens intresse att t.ex. avbetalningsgods tas om 

hand. bl.a. därför att det efter utmätning kan befaras att köparen åsido

sätter sin vårdnads plikt. Beredningen föreslår att kronofogdemyndigheten 

uttryckligen får befogenhet att efter omständigheterna ta i förvar egendom 

som är köpt med äganderättsförbehåll eller, om egendomen lämnas i gälde

närens vård. utmärka den som utmätt och eventuellt försegla den. I 

enlighet härmed föreskrivs i 7 kap. 7 §att äganderättsförbehåll inte hindrar 

att egendomen tas i förvar. utmärks eller förseglas. Bestämmelsen föreslås 

gälla alla fall då egendom innehas under äganderättsförbehåll, alltså inte 

bara avbetalningsköp. Vidare stadgas att överlåtaren - dvs. som regel 

avbetalningssäljare - skall underrättas om att gäldenärens rätt blivit 
utmätt. Beträffande dennes skydd när försäljning blir aktuell finns bestäm

melser i 10 kap. 9 § beredningsförslaget. 

Beträffande utmätning av överlåtarens - dvs. i regel avbetalningssäljares 

- rätt i hithörande fall torde enligt beredningen särskilda bestämmelser inte 
behövas. Reglerna om utmätning av rättighet får tillämpas. Den som 

innehar egendomen skall underrättas om utmätningen och delges förbud 

att betala resterande köpeskilling eller utge godset till annan än krono

fogdemyndigheten eller den myndigheten anvisar. 

Remissyttrandena. Kronoj(1gdeföreningen anser det värdefullt att den 

praktiska frågan vilka åtgärder som får vidtas med avbetalningsgods när 

köparens rätt har utmätts får sin lösning genom den föreslagna bestäm

melsen. Även Svea hovrätt uttalar sig positivt om att beredningen i olika 

sammanhang har uppmärksammat frågan om utmätning av egendom eller 

rätt till egendom som har sålts med ägarförbehåll. Hovrätten förordar 

dock att de särskilda regler som har föreslagits beträffande sådan 

egendom arbetas samman med bestämmelser om utmätning av pantsatt lös 

egendom. 

Fi"iredraganJen. I anslutning till 9 kap. 9 * i departemcntsförslaget 

behandlas närmare frågan om utmätning beträffande egendom som gälde

nären har förvärvat under förbehåll om återtaganderätt eller likvärdigt för-
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behall. Som frarngiir av vad som anförs där anser jag att sådan utmätning 
bör avse sjiilva egendomen med förbehåll för tredje mannens rätt. Härav 

torde följa att det egentligen inte behövs någon särskild bestämmelse om 

siikerstiillande i sadant fall. Eftersom frågan har vållat svårigheter i 

tilfampningen och kronofogdemyndigheternas praxis inte är enhetlig anser 

jag dock att det iir värdefullt med en uttrycklig reglering av kronofogde

myndighetens befogenheter eft·~r sådan utmätning. Det förslag till 

reglering som beredningen har lagt fram anser jag ändamålsenligt. Jag 

förordar att det tas upp i balken. Lydelsen bör dock jämkas något. 

7 * I paragrafen ges bes!iimmelser om säkerställande av utmätning när 

egendomen är i tredje mans besi'Jning. Den motsvarar 7 kap. 8 * bered

ningens förslag. 

Gii/111111/e riill. Beträffande innehållet i 74 * 2 mom. UL hänvisas till 

n:dogön:lsen under kapitelrubriken. Bestämmelsen i 74 * 2 mom. torde 

niirmast avse lösöre men tillämpa:> analogiskt även på annan lös egendom. 

t.ex. fordringar och rättigheter som grundas på löpande skuldebrev eller 

andra presentationspapper. 

Laghert!J11inge11. Beredningen föreslår att generella föreskrifter införs i 

fraga om utmätning av lös egendom som är i tredje mans besittning. Före

skrifterna skall tillämpas oavsett vilket slags egendom det är fråga om 

eller vilken grund tredje mannen åberopar för sitt innehav. Tredje man 

kan sålunda ha gäldenärens egendom i deposition eller besitta den med 
nyttjanderiitt. Han kan som ombud eller ställföreträdare för gäldenären 
förvara handlingar som tillhör gäldenären osv. Bestämmelserna gäller 

även om tredje man grundar sitt innehav på en rätt som skall respekteras 

vid det exekutiva förfarandet. dv~ .. när han innehar utmätt egendom med 

pant- eller retentionsrätt. 
Som första mening i första stycket av 7 kap. 8 ~ föreslår beredningen en 

bestiimmelse om att egendom som är i tredje mans besittning får tas i 

förvar. utmärkas och förseglas när sådan åtgärd föreskrivs i 2-6 §~bered
ningens förslag. Om kronofogdemyndigheten anser att sådan egendom inte 

behöver tas om hand, skall i stället enligt andra meningen förbud 

meddelas tredje mannen att utan kronofogdemyndighetens tillstånd lämna 

ut egendomen eller vidta annan åtgärd därmed till skada för utmätnings

sökanden. Lämnas egendom kvar hos tredje mannen. får kronofogde

myndigheten vid behov utmärka egendomen på sedvanligt sätt och 

försegla den. 

Kronofogdemyndigheten skall t:nligt beredningen tillse att åtgärderna 

inte gör obehörigt intrång i tredje mannens rätt. Om denne innehar lös sak 

med nyttjanderätt. skall emellertid nyttjanderätten vika för utmätningen, 

såvida den inte anses sakrättsligt skyddad. Med egendom avses även ford

ringsbevis och annan handling som nämns i 2-6 **beredningens förslag. 
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Beträffande t.ex. pantbrev som är belånat saknas emellertid regelmässigt 

anledning att omhänderta handlingen. 
Att tredje man innehar egendom med pant- eller retentionsrätt utgör. 

framhåller beredningen. inte hinder mot att egendomen utmäts för ägarens 
skuld. Även sådan egendom kan enligt förslaget tas i förvar. Detta 

inverkar inte på pant- eller retentionsrätten. Det har emellertid synts 

beredningen lämpligt att uttryckligen ange att den utmätta egendomen i 

sådant fall innehas av kronofogdemyndigheten för pant- eller retentions
rättshavarens räkning. Bestämmelsen. vilken har upptagits som andra 

stycke i paragrafen. skall ses i sammanhang med pant- och retentionsrätts

havares skyldighet att ta betalning i förtid enligt 9 kap. 11 § och reglerna i 
10 kap. 4 §om försäljning av egendom som besväras av pant- eller reten

tionsrätt. 

Remissyttrandena. Föreningen mellan ombudsmännen hos Si·eriges 

landshypoteksinstitution anser det otillfredsställande att pantbrev. som 

finns hos tredje man, skall kunna tas i förvar även i fall då tredje mannen 

har panträtt till egendomen. Beredningen har visserligen uttalat att det 

regelmässigt saknas anledning att omhänderta belånat pantbrev. men om 
bestämmelsen tar kvarstå finns likväl risk för att pantbrev tas om hand 

trots alt det inte är befogat. Detta kan medföra olägenheter och besvär för 

kreditgivarna. särskilt om de har anledning att själva vidta utsöknings

åtgärder mot egendomens ägare. Det borde vara tillfyllest att förbud kan 
meddelas innehavaren att utan kronofogdemyndighetens tillstånd lämna ut 

pantbrevet. Eventuellt kunde ges en kompletterande bestämmelse att 

belånat pantbrev får omhändertas om särskilda skäl föreligger. Ombuds

mannaföreningen påpekar vidare att innehavare av pantbrev ofta även 

innehar det för annan borgenärs räkning med skyldighet att lämna ut det 

till denne. Ett förbud att lämna ut pantbrevet kan rimligen inte avse 
utlämnande till sådan borgenär. 

Föredraganden. Bestämmelsen i första stycket första meningen överens
stämmer i sak med vad beredningen har föreslagit. När det gäller frågan 

huruvida kronofogdemyndigheten bör ha möjlighet att hos tredje man 

omhänderta pantbrev även i fall då denne har panträtt till egendomen 
delar jag beredningens uppfattning att det regelmässigt saknas anledning 

att omhänderta belånat pantbrev. Innehas pantbrevet av en bank eller 
annan kreditinstitution bör omhändertagande inte förekomma. I andra fall 

kan det någon gång finnas risk för illojala transaktioner, t.ex. att den 

intecknade egendomens ägare i samförstånd med pantbrevets innehavare 

pantsätter detta till godtroende. Huvudregeln att belånat pantbrev eller 
inteckningshandling inte skall tas om hand bör lämpligen komma till 

uttryck i lagtexten. len andra mening i första stycket sägs därför att första 

meningen tillämpas i fråga om pantbrev eller annan inteckningshandling 

som är belånad endast om särskilda skäl föreligger. Tredje meningen 

överensstämmer med andra meningen i beredningens förslag. 
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Jag vill tillägga att förbud för tredje man att Himna ut pantbrev i fall som 

nu avses iiven giiller utHimnande till andrahandspanthavare, om inte annat 

angetts. Är andrahandspanthavaren en hank eller annan kreditinstitution 

hör emellertid tillstånd till utliimnande utan vidare meddelas. 

Andra stycket i paragrafen öve rcnsstiimmer med beredningens förslag. 

8 * Paragrafen innehi\ller best~immelser som ger kronofogdemyndig

heten generell möjlighet att ta i förvar även andra handlingar som rör 

utmätt egendom iin som har nämnts i 2 och .'i **· Den motsvarar 7 kap. 9 * 
beredningens förslag. 

Giillande riifl. Om fartyg, lulHartyg eller go<ls i fartyg eller i luft fartyg 

utmäts, skall enligt TJ * 2 mom. UL ägaren eller befälhavaren p:i anmodan 

tillhandaht1lla de handlingar som visar iigamleriitten till egendomen eller 

eljest rör denna. Utmäts fordran eller rättighet som inte är grundad på 

handling vars företeende utgör villkor för fordringens utkrävande eller 

rättighetens utövande, skall enlig;: 7.'i * 2 mom. UL utmiitningsmannen ta i 

förvar handling, som tjänar till hcvis om fordringen eller rättigheten, om 

sådan handling finns att tillgå. 

Lllgbcred11i11gc11. Beredningen framhåller att det även vid utmätning av 

annan lös egendom iin som nämn' i 73 * 2 mom. UL kan vara lämpligt att 

ta hand om handlingar rörande egendomen. Enligt beredningen torde 

detta redan nu tillämpas i viss '.Jtsträckning. Beredningen anser att en 

sådan befogenhet uttryckligen hör tilläggas kronofogdemyndigheten med 

avseende på all egendom som avses i 2- 7 ** beredningsförslaget. I 
enlighet härmed har i första meningen av 7 kap. 9 ~ föreskrivits att även 

andra handlingar iin som har nämnts förut fär tas i förvar. om de visar 

gäldenärens rätt till utmätt egendom eller behövs vid nyttjande av egen

domen. Exempel pä handlingar S•)m avses med bcstiimmclsen är skulde

brev som inte lir löpande. köpekontrakt, kiipebrev. kvitto. gfwobrev osv. 

Niir motorfordon utmäts, blir det bl.a. aktuellt att ta i förvar hcsiktnings

instrurnent eller typintyg samt skattekvitto. Vid utmföning av fartyg bör 

kronofogdemyndigheten ta om hand viktigare skeppshandlingar och andra 

dokument. såsom nationalitets- cch registreringscertifikat, mätbrev och 

certeparti. Vid utmätning av luftfartyg bör motsvarande handlingar tas i 

förvar. 

Om sådan handling som avses här råkar vara i tredje mans besittning. 

bör det enligt beredningen lika litet som i fall som avses i 8 * berednings

förslaget utgöra hinder mot att den tas i förvar. En bestämmelse härom 

har tagits upp som andra mening i 9 *· 
Fifredraga11de11. Departemcntsforslaget överensstämmer. bortsett från 

smiirre rcdaktioncllajusteringar. med beredningens förslag. 

9 * Paragrafen innehåller bestämmelser om förteckning och värdering av 

utmiitt lös egendom. Den motsvarnr 7 kap. 10 * beredningens förslag. 
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Gc'i//a11dl' riitt. Enligt 73 § I mnm. UL skall utmätt lös egendom 

upptecknas och värderas av utmiitningsmannen. Om det anses nöd

viindigt. far utmiitningsmannen tillkalla sakkunniga att biträda vid värde

ringen. Utmtits av inteckning besvärade reservdelar till luftfartyg. skall 

sakkunniga alltid anlitas vid värderingen. Uppteckningen hör innehålla en 

noggrann beskrivning av den utmiitta egendomen sil att vad som har 

utmiitts kan siikert identifieras med hjälp av beskrivningen. Hur ingående 

uppteckningen bör vara vid utmätning av t.ex. varulager är osäkert. 

Kronofogdemyndigheten torde i allmtinhet anlita sakkunnig vid värdering 

av smycken. antika föremftl. konst. varulager o.d. 

J.aghl'red11i11ge11. I första stycket av 10 * föreslår beredningen regler 

vilka i sak motsvarar vad som nu gäller. Första meningen föreskriver att 

kronofogdemyndigheten skall förteckna utmätt lös egendom och uppskatta 

dess viirde. Hur noggrant förtecknande! skall ske kan inte generellt anges 

utan får prövas frftn fall till fall efter vad som är praktiskt motiverat. 

Beredningen framhäller emellertid att det klart mftste framgi'I vilken 

egendom som har blivit utmätt. 

Som andra mening i första stycket har tagits upp en bestämmelse om att 

sakkunnig person vid behov för anlitas för värderingen. Beredningen 

påpekar att någon föreskrift om att sakkunniga skall anlitas vid värdering 

av intecknade reservdelar till luftfartyg inte har tagits upp i 7 kap. Att så 

skall ske framgår av I~ kap. 3 * andra stycket i förslaget. Även när det 

gäller andra specialobjekt - såsom fartyg och luftfartyg - måste man enligt 

beredningen utgå från att det inte hos kronofogdemyndigheten finns 

representerad sädan särskild sakkunskap som fordras för värdering av 

egendomen. Det är av vikt att en såvitt möjligt riktig värdering görs för att 

man skall kunna bestämma hur mycket av gäldenärens egendom som 

behöver utmiitas. Vidare kan vid blivande försäljning värderingen ligga till 

grund för kronofogdemyndighetens prövning. om bud skall avvisas som 

alltför lftgt. 

Beredningen påpekar att det fri'ln ordningssynpunkt är lämpligt att man 

säkert vet också i vad män handlingar har tagits i förvar. Som andra 

stycke i 10 * har beredningen därför tagit upp bestämmelse att omhänder

tagna handlingar skall förtecknas. 

Beredningen behandlar härefter frågan om försäkring av utmätt 

egendom. varom bestämmelser f.n. saknas. Enligt vad som har upplysts 

för beredningen förekommer det att kronofogdemyndigheten li\ter för

säkra bil som har utmätts och ställts upp i garage. Enligt beredningen är 

det naturligtvis i såväl utmätningssökandens som gäldenärens intresse att 

utmiitt egendom är försäkrad. Om gäldenären vid utmätningstillfället inte 

har sin egendom förslikrad. bör kronofogdemyndigheten ha befogenhet att 

teckna försäkring. Det bör enligt beredningen bli regel att all egendom som 

tas i förvar av kronofogdemyndigheten är forsiikrad mot brand. stöld o.d. 
I allmänhet torde det vara tillfyllest att kronofogdemyndigheten tecknar 
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en flytande försiikring vilken omfattar all egendom som kronofogde

myndigheten har i förvar. Försäkringskostnaden blir dä tämligen obetyd

lig. Kostnaden för sådan försäkring får ingä som en del av statsverkets 

kostnader för utmätningsförfarandet. Behöver särskild försäkring tecknas 

för mera värdefull egendom. bör kostnaden tas ut genom speciell ersätt

ning. I så fall kommer kostnaden slutligen att betalas ur köpeskillingen för 

<len utmätta egendomen. Lede:- utmätningen inte till försäljning, kan 

kostnaden komma att slutligt stanna på utmätningssökanden. Krono

fogdemyndigheten bör därför höra denne innan särskild försäkring 

tecknas. Även gäldenären bör lämpligen höras. 

Behov av försäkring kan föreligga även när utmätt egendom lämnas kvar 

i glildenärens vård. Beslut om att gäldenären får behålla utmätt egendom i 

sin besittning och nyttja den kan förenas med villkor att försäkring 

tecknas eller vidmakthfllls av gäldenären. 

1 enlighet med det sagda har som tredje stycke i 10 * beredningsförslaget. 

tagits upp en hcstlimmelse om att kronofogdemyndigheten får försäkra 

utmätt lös egendom. Beträffande utmätt fast egendom föreslår beredningen 

en motsvarande bestämmelse i 15 §. Beredningen anmärker att om för

siikringsfall inträffar sedan utmäL1ing har skett. kommer denna som regel 

att omfatta utfallande försäkringsbelopp. 

Re111issy1tra11de11a. RS V framhWer att värdering av utmätt lös egendom 

inte alltid kan ske omedelbart i anslutning till utmätningsbeslutet (jfr 7 

kap. I § beredningsförslaget). Det hör därför anges att värderingen kan fä 

anstå någon kortare tid. 

Bestämmelserna i 10 och 15 **att kronofogdemyndigheten får försäkra 
utmätt egendom herörs av en del remissinstanser. Förslaget tillstyrks av 

.f/')rsiikri11gsi11spcktio11en. liinsstyrelsen i Äfrsborgs län och adrnkat

.rnn1f1111det. Några remissinstans·~r ställer sig dock kritiska till bered

ningens uttalande att det bör bli n:gel att all egendom som tas om hand av 

kronofogdemyndigheten är försäkrad. RRV anför sålunda att omfattningen 

av utmätning i lös egendom motiverar att statsverket, liksom i fråga om 

staten tillhörig egendom. normalt bör stå självrisk och i överensstämmelse 

härmed i förekommande fall utge ersättning till den skadelidande. 

Liknande synpunkter anförs av .RS V och TCO. Dessa remissinstanser 

anser dock att möjlighet bör finna~; att teckna försäkring, t.ex. när särskilt 

värdefull egendom har omhändertagits. TCO är inte främmande för att 

någon form av flytande försäkrini;: tecknas för hela verksamhetsområdet. 
såvida inte försiikringspremierna vida överstiger beräknat skadestånd. 

Skulle möjlighet till flytande försäkring inte föreligga. bör i vart fall den 

enskilde förrättningsmannen hos kronofogdemyndigheten vara befriad 

från ansvaret att teckna försäkring för myndighetens räkning. 

S1·1•11 horriitt framhåller att bestbmmelserna inte ger klart uttryck för om 

kronofogdemyndigheten .1·kall eller blottfi1r teckna försäkring. Hovrätten 

har i och för sig inte någon invändning mol att utmätt egendom försäkras 
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men anser att någon bestämmelse därom inte behövs om kostnaden för 

försäkringen skall bestridas av allmänna medel. I den mån kostnaden skall 

bestridas av sökanden och/eller tas ut ur köpeskillingen för den utmätta 

egendomen anser hovrätten bestämmelsen alltför vagt utformad. 

Föredruganden. Paragrafen har utformats i överensstämmelse med 

första och andra styckena beredningens förslag. Som RSV påpekar kan 

värderingen ibland behöva anstå någon kortare tid. I departements

förslaget omfattas inte förteckning och värdering av de åtgärder som enligt 

I § första stycket skall vidtas utan dröjsmål efter utmätningsbeslutet. 

Normalt bör ändå förteckning och värdering ske i samband med utmät

ningen. Åtminstone måste i samband med denna egendomen beskrivas på 

sådant sätt att den kan individualiseras och en preliminär värdering göras 

så att det går att bedöma om eventuellt mer egendom måste utmätas. En 

mer omsorgsfull värdering bör då göras så snart som möjligt. Uppkommer 

särskild kostnad för värderingen svarar sökanden i princip gentemot 

staten för kostnaden härför (se 17 kap. 2 § ). 

Beredningen har även tagit upp en bestämmelse om befogenhet för 

kronofogdemyndigheten att försäkra utmätt lös egendom. Beträffande 

utmätt fast egendom har i 15 § föreslagits en motsvarande bestämmelse. 

Enligt vad beredningen uttalar bör det bli regel att all egendom som tas i 

förvar av kronofogdemyndigheten är försäkrad mot brand. stöld o.d. Med 

anledning härav vill jag framhålla följande. 

Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207. omtryckt 1975:404) svarar 

staten för bl.a. sakskada och ren förmögenhetsskada som vållas genom 

fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars full

görande staten svarar. Föreligger inte fel eller försummelse har staten inte 

någon skyldighet att ersätta skada som drabbar omhändertagen egendom 

genom t.ex. brand eller stöld. Enligt cirkuläret ( 1954:325) med föreskrifter 

rörande försäkring av staten tillhörig egendom, m.m.. får statlig 

myndighet regelmässigt inte teckna försäkring för att skydda staten eller i 

dess tjänst anställd personal mot ansvarighet. Staten står alltså själv 

risken för uppkommande skadeståndsskyldighet. 

Är staten inte skyldig att ersätta skada som har drabbat utmätt eller 

eljest omhändertagen egendom kan gäldenären vara skyddad på grund av 

försäkring som han själv har tecknat. Fast egendom är vanligen försäkrad 

vid utmätningen. eftersom försäkring av befintliga byggnader brukar 

krävas från längivarnas sida. Beträffande lös egendom kan erinras om att 

vanlig s.k. hernförsäkring i allmänhet inte gäller sedan egenJomen har 

omhändertagits och förts från försäkringsstället. 

Beredningens förslag att kronofogdemyndigheten skall hålla all 

egendom som tagits i förvar försäkrad - varom föreskrifter i och för sig 
inte behöver tas upp i balken - går enligt min mening alltför långt. Skulle 

en sådan ordning införas. bör den knappast begränsas till enbart det 
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exekutiva området utan iiven .~älla t.ex. egendom som är .föremål för 

beslag. N!lgot påtagligt behov av att hålla omhändertagen egendom 

försiikrad har inte framkommit. l<.ostnadsaspekterna måste också beaktas. 

Jag är s<)lunda inte beredd att nu tillstyrka föreskrifter i angiven riktning. 

Det sagda utesluter inte att det i särskilda fall kan finnas anledning för 

kronofogdemyndigheten att se till att försäkring tecknas eller vidmakthMls 

betriiffande utmätt egendom. Detta gäller särskilt fast egendom. skepp 

llCh luftfartyg. När sådan egendom har utmätts är gäldenären inte alltid 

beniigen att vidmakthälla brand- eller annan skadeförsäkring som har 

tagits i bl.a. panthavarnas intresse. Kronofogdemyndigheten har ofta 

större möjligheter än panthavarna att kontrollera att egendomen är till

riiåligt försäkrad. Befogenhet för kronofogdemyndigheten att teckna eller 

vidmakthålla försäkring i särskilda fall följer redan av 4 kap. 31 § departe

mentsförslaget. varför någon be~.tämmelse därom inte behövs i 6 kap. Jag 

vill emellertid understryka att det i första hand är en angelägenhet för 

parterna eller andra sakiigare att se till att behövlig försäkring finns. 

Kronofogdemyndigheten bör ingripa endast om dessa trots påpekande 

inte medverkar. Kostnad för försäkring som kronofogdemyndigheten 

ombesörjer är att anse som förr~.ttningskostnad. Den skall alltså tas ut ur 

köpeskillingen för såld egendom och andra medel som inflyter. I andra 

hand svarar sökanden för kostnaden. Han är också på begäran skyldig att 

förskottera den. 

10 * Paragrafen innehåller en bestämmelse om befogenhet för krono

fogdemyndigheten att vid behov vidta även andra åtgärder för säker

ställande än som har nämnts i föregående paragrafer. Den motsvarar 7 

kap. I § tredje stycket beredning·~ns förslag. 

LughereJninRen. Beredningen framhåller att åtgärder för säkerställande 

av utmätning kan vara mer eller mindre nödvändiga och att bestäm

melserna skulle bli alltför detaljerade om de uttömmande skulle ange alla 
önskvärda åtgärder. Kronofogdemyndigheten har därför i berednings

förslaget fått befogenhet att i viss utsträckning från fall till fall bedöma 

vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas. I mån av behov kan ytterligare 

föreskrifter ges i administrativ ordning. Kronofogdemyndigheten får inte 

avvika från de uttryckliga föreskrifter som ges i 2-11 §§ berednings

förslaget men kan även i fall som avses där böra vidta ytterligare åtgärder. 

FöredraRtlflden. Paragrafen motsvarar i sak beredningens förslag. Den 

ger kronofogdemyndigheten befogenhet att t.ex. omhänderta gäldenärens 

checkhäfte vid utmätning av tillgc•dohavande på checkräkning,jfr 3 §.Med 

stöd av förevarande paragraf får kronofogdemyndigheten vidare företa 

sådana åtgärder för att hindra gäldenären eller annan att förfoga över eller 

nyttja utmätt egendom som inte innefattas i förvarstagande, försegling 

eller märkning. 
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Il § Paragrafen innehåller en bestiimmelse om utmiitning av lös 

egendom som redan iir utmätt eller belagd med kvarstad. Den motsvarar 7 

kap. 11 * beredningens förslag. 

Gii/lande riitt. Beträffande innchi\.llet i 76 * I mom. U L hänvisas till 

redogörelsen under kapitelrubriken. Att de i paragrafen nämnda åt

gärderna fär underlåtas anses inte innebära att kronofogdemyndigheten 

utan vidare kan pa tjänsterummet besluta om utmätning av egendomen. 

Han mi\.ste förvissa sig om att godset finns i behåll och att vidtagen för

segling inte har rubbats. Det anses inte tillriickligt att lita pa gäldenärens 

uppgifter i dessa avseenden. Vidare bör förbud att utge egendom 

upprepas. eftersom förbudet endast gäller det mäl vari det har meddelats. 

Den förut beslutade utmätningen eller kvarstaden kan ju falla bort. 

Lagberedningen. Enligt 7 kap. 11 * i beredningens förslag skall vid 

utmätning av egendom. som redan är utmätt för annan fordran eller 

belagd med kvarstad. förfarandet anpassas därefter. Det inneh~r inte 

nagon eftergift i sak från kravet på säkerställande av skedd utmätning utan 

endast att dubbclarbete skall undvikas. Vid förnyad utmätning av lös 

egendom som har lämnats kvar hos gäldenären kan det finnas anledning 

kontrollera att tidigare vidtagna åtgärder för utmätnings säkerställande 

bestar och inte behöver förstärkas. Även i övrigt skall kontrolleras att 

förut vidtagmi åtgärder täcker den nya situationen. 

F<ircdraganden. Bestämmelsen överensstämmer i sak med vad bered

ningen har föreslagit. 

Provisorisk åtgärd 

12 § Paragrafen innehi\.ller bestämmelser om provisorisk åtgärd när 

utmätning inte kan verkställas genast. Den motsvarar 7 kap. 12 § bered

ningens förslag. 

Gii/lande riitt. Se redogörelsen under kapitelrubriken. 

Lagberedningen. I första stycket av 7 kap. 12 § föreskrivs i överens

stämmelse med 60 a § I mom. första meningen UL att om utmätning av 

viss lös egendom inte genast kan verkställas. kronofogdemyndigheten vid 

behov fär omedelbart ta egendomen i förvar eller vidta annan åtgärd som 

anges i 1- IO §§. 

Enligt 5 kap. 27 § första stycket i förslaget fi\.r gäldenären inte utan 

kronofogdemyndighetens medgivande förfoga över utmätt egendom till 

skada för sökanden. dock med de undantag som framgår av andra stycket 

i paragrafen. Tredje stycket innehåller en hänvisning till bl.a. bestäm

melsen i 7 kap. 4 § andra stycket om nyttjande av utmätt lös egendom. 

Beredningen anser att gäldenären också efter provisorisk (ltgärd bör vara 

förbjuden att vidta ätgärd med egendomen som kan bli till skada för 

sökanden. I andra stycket av 7 kap. 12 § har därför föreskrivits att 5 kap. 

27 * har motsvarande tillämpning när provisorisk atgärd har vidtagits. 
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Föreskriften ersätter 60 a § I mom. andra meningen U L. Beredningen 

påpekar att den som bryter mot förbudet straffas enligt 17 kap. 13 S BrB. 

Föreskrift om underrättelseskyldighet motsvarande 60 a § I mom. 
tredje meningen UL kan enligt beredningen Himpligen meddelas i admi

nistrativ ordning. Förslaget tar därför inte upp någon motsvarighet till 

nämnda bestämmelse. 
Det ligger enligt beredningen i sakens natur att provisorisk åtgärd inte 

får äga bestånd längre än som behövs rn:h att en tidsfrist måste ges. Denna 

frist är f.n. två veckor. Om utmätning inte har följt inom denna tid, skall 

åtgärden hävas. Det har uttalat~; önskemål om att tiden skulle förlängas. 

Beredningen har emellertid ansett att två veckor som regel bör vara till

fyllest. Härvid påpekar beredningen att om utmätning sker, kronofogde

myndigheten enligt förslaget har möjlighet till självrättelse (5 kap. 33 och 
34 §§samt 19 kap. 18 och 36 §§). De bestämmelser i ämnet som nu finns i 

60 a § 2 mom. UL har i förslaget med en mindre jämkning tagits upp som 

första och andra meningar i tredje stycket av 12 §. 

Av 3 kap. 7 och 15 §§beredningens förslag framgår att tredskodom och 

lagsökningsutslag varigenom betalningsskyldighet har ålagts fär verk

ställas genast, om inte annat förordnas med anledning av talan om åter

vinning. Sådant förordnande om inhibition bör kunna begränsas till att 

visserligen utmätning färske men att verkställigheten därefter inte får fort

sätta. Det kan inträffa att förordnande om inhibition meddelas sedan provi

sorisk åtgärd har vidtagits. Om domstolen inte gör undantag för utmätning, 
måste den provisoriska åtgärden hävas efter två veckor. Beredningen har 

ansett det lämpligt att domstol som handlägger återvinningsmålet kan 

förordna att provisorisk åtgärd skall bestå tills vidare. Undantagsvis kan 

behov därav förekomma i annat slags mål som rör den fordran varom är 

fråga. En generell bestämmelse i ämnet har tagits in som tredje mening i 

tredje stycket av 12 §. 

Beredningen erinrar slutligen om att provisorisk åtgärd inte ger förmåns

rätt eller skydd mot annan utmätningssökande. 
Föredraganden. Departementsförslaget följer beredningens förslag 

som, frånsett sista meningen i tredje stycket. nära ansluter till vad som nu 

gäller. 

Åtgärder beträffande fast egendom 

13 § I paragrafen har tagits upp en erinran om de särskilda bestäm

melser som enligt ~ 2 kap. gäller beträffande utmätt fast egendom. Den 

motsvarar 7 kap. 13 §beredningens förslag. 

14 § Paragrafen innehåller en bestämmelse för det fall att utmätning har 

skett av fast egendom som överlåtits under villkor som alltjämt gäller. Den 

motsvarar 7 kap. 14 * beredningens förslag. 
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Giil/1111de riill. I 82 a * U L finns bestämmelser om utmätning av fast 

egendom niir denna har överlätits under villkor som ännu inte är uppfyllt. 

Föreskriften i I mom. avser fall dä utmätning sker för fordran hos över
lätaren och 2 mom. utmätning för fordran hos den som har förvärvat egen

domen. l 8.~ * 2 mom. första meningen U L sägs att i fall som avses i 82 a § 

den andra parten skall underrättas om utmätningen och förbud meddelas 

honom att betala eller återbetala köpeskilling eller utge annat. som på 

grund av avtalet kan tillkomma giildcnären, till annan än utmätnings

mannen eller i.iverexekutor. om målet är anhängigt där. 

l.11ghcred11i11ge11. Beredningen har i 5 kap. 23 § tagit upp bestämmelser 

motsvarande 82 a * UL. 7 kap. 14 ~ motsvarar 83 * 2 mom. första 
meningen U L. 

Fiiredrag1111de11. Paragrafen. vilken ansluter till 4 kap. 24 * departe

mentsförslaget. överensstiimmer med vad beredningen har föreslagit. 

7 kap. Utmätning av lön m.m. 

Detta kapitel motsvarar 8 kap. beredningens förslag. Departements

förslaget skiljer sig i såväl sakligt som formellt hänseende på flera punkter 

från nuvarande bestämmelser om utmätning av lön m.rn. 

Giil/ande riitt. Bestämmelser om utmätning av lön finns f.n. i 64 och 67 

a-67 e §§ UL. Sädan utmätning sker i införselliknande former. dvs. 

genom förordnande att viss del av lönen skall innehållas av arbetsgivaren 

och tillställas utmätningsmannen (67 a * I mom.). Utmätning av lön är i 

motsats till införsel inte begriinsad till endast vissa typer av fordringar. För 

löneutmiitning gäller emellertid vissa särskilda förutsättningar. Utmätning 

av lön för sålunda inte äga rum. om det med skäl kan antas att gäldenären 
har gjort vad han har förmått för att betala skulden (67 b § 2). Förordnande 

om utmätning av lön får omfatta endast belopp som uppenbart överstiger 

vad som åtgår för gäldenärens och hans familjs försörjning samt till full

görande av underhållsskyldighet som i övrigt ftvilar honom (67 b § 3). 
Vidare får utan gäldenärens medgivande utmätning inte under ett och 

samma kalenderår tillämpas sammanlagt längre tid än tre månader eller. 

om fordringens art ger särskild anledning till det. sex månader (67 b § 4). 

U L innehåller också bestämmelser till förebyggande av att gäldenären 

genom utmätning berövas avlöningsmedel som är avsedda för hans 

semester {67 b § 4 och 6). Vissa särskilda bestämmelser meddelas i fråga 

om ackordslön, provision eller annan ersättning som innestår för längre tid 

än en månad. Med lön likställs annan ersättning för arbetsinsats av gälde

nären, om dennes ställning därvid är jämförlig med en arbetstagares (67 a § 

2 mom.). 

Bestämmelserna om utmiitning av lön skall i princip tillämpas även 
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beträffande utmätning av belopp vilka utgår som pension eller livränt~ (67 

d ~ 1 mom. l. Med livränta jämstiills sjukpenning och annan dagersättning. 

som utgtir pä grund av sjukdom dler olycksfall eller av annan sådan anled

ning (67 d * 3 mom.). UL:s regler om löneutmätning. som i vissa 

avseenden h~invisar till införsellagens regler, kompletteras av närmare 

föreskrifter i USK. I fråga om :Jtmätning av sjukpenning och andra lik

nande dagersiittningar meddela:; en del särskilda föreskrifter i förord

ningen I 1969:~ 1) om införsel och utmlitning i sjukpenning m.m. 

Lagbercc/11i11gc11. Bestämmelserna i 8 kap. beredningens förslag ersätter 

67 a-67 d **och delvis även 64 o~h 67 e §§ UL. Beredningen framhåller att 

reglerna om utmätning av lön m.m. härrör från år 1968 och att de såvitt 

beredningen har erfarit har fungerat väl. Beredningen har därför inte funnit 

anledning alt föresla några sakliga ändringar. frånsett en mindre jämkning 

betriitfande förmänsrlitt på grund av sådan utmätning (6 §). I enlighet 

hiinned har beredningen inte lämnat någon närmare motivering till bestäm

melserna i kapitlet. 

lfr111issrttra11de11a. ND.gra remissinstanser framhåller att exekutions

formen löneutmiitning inte fungerar så bra i praktiken och föreslår att änd

ringar sker i syfte alt göra löneutmätningen mera effektiv. 

S!'llunda finner RSV det synneri'igen angeläget att föreslå vissa ändringar 

som enligt verket skulle förbiittra effektiviteten av institutet. Nära fem års 

erfarenhet av institutet har gett erfarenheten att det inte fungerar så väl 

som beredningen har utgått fn'rn. Verket upplyser att under första halvåret 

1973 beglirdcs i hela riket utmätning av lön i 34.779 enskilda mfll. medan 

sfldan utmätning befanns kunna ske i endast 3.771 fall. dvs. i 10,8% av 

målen. Den avsedda styrningen mot löneutmätning har sälunda inte 

kommit till stfmd. Enligt f.:.ronofogdeji"ireninge11 har pfl grund av de liberala 

beneficicreglerna och den snahba viirdeminskning som lösören av olika 

slag är underkastad antalet sakutmiitningar minskat väsentligt under 

senare är. föreningen anser därför att sådana ändringar bör övervägas 

beträffande löneutmätning att institutet hlir mera effektivt. Liinsstyrei.H'n i 

Norrhotte11s lii11 framhflller att bestämmelserna om löneutmatning inte har 

vållat nf1gra tillämpningssvårighder men att reformen inte har infriat 

förväntningarna. Enligt länsstyrelsens mening är, bl.a. på grund av de libe

rala beneficiereglerna vid sakutmätning vilka väl tillgodoser gäldenärens 

beriittigade intressen. tiden nu mogen för en uppmjukning av de restriktiva 

reglerna om löneutmätning. Liknande synpunkter anförs av bl.a. RRV. 

lii11sstyrelse11 i Stod.ho/111.1· liin och Folk.Hull. 

En remissinstans. LO, tar upp frågan om löneutmätning liksom f.n. bör 

sti:'t öppen för alla slags fordringar. Enligt LO finns anledning att göra 

undantag för skadeståndsfordringar som grundas på brott. De som åläggs 

skadcstfrndsskyldighet av sådan anledning tillhör med relativt få undantag 

den siimst stiillda gruppen i samhället. Deras ekonomiska och sociala 

situation är redan utan skadestånd:;skyldighet dålig. Vanligtvis är de också 
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redan förem;il för införsel för underhåll eller skatti:r. Fnln di: kriminal

vårdande organen är omvittnat att anpassningen till arhets- och samhiillsliv 

i hög grnd motverkas genom löncutmätning för skadestånd eller risken för 

sttdan utmätning. LO föreslår därför att lön inte utan giildeniirens med

givande skall m tas i anspråk för skadcstilndsfördringar grundade på brott. 

om det med skäl kan antas att gäldeniirens anpassning i arhets- och 

samhiillsliv därigenom motwrkas elkr försvåras. 

Fc"irnlraganclen. Efter 1968 års reform av liineexekutionen sker utmiit

ning av lön i införsclliknunde former. dvs. genom att arbetsgivaren aliiggs 

att innehftlla och tillställa utmätningsmannen viss del av förfallande he

lopp. Härigenom har skapats betydligt större möjlighet iin tidigare att ta i 

anspråk arhetstagares lön och liknande ersiittningar genom utmiitning. 

Bestiirnmelserna om löneutmiitning synes i m:h för sig vara i stort sett iinda

målsenliga. Enligt min mening saknas därför anledning att nu litta hestiim

melserna genomgå nägon mera genomgripande översyn. Nagon sädan 

översyn har inte heller begärts av remissinstanserna. U B:s reglering av 

iimnet bör diirför i huvudsak grundas pa de nuvarande besUimrnclserna. 

Införandet av den nya ordningen betriiffande löneutmiitning hade sam

band. förutom med den samtidigt antagna införsellagen. med de nya reg

lerna om undantag frt111 sakutmiitning (jfr 5 kap. departementsförslagetl. 

Dessa innebar bl.a. att gäldenärens beneficium vid sakutmiitning vidgades 

avsevärt. varför det numera i de flesta fall inte påtriiffas nägot att ta i 

anspråk genom sådan utmätning. Vid reformen förutsattes att fordrings

exekutionen skulle förskjutas från sakutmiitning till löneutrniitning. vilket 

ansågs medföra stora förddar (prop. 1968: 130 s. 89 och I LU 1968:48 s. 

67). ~ v remissyttrandena över beredningens förslag framgår emellertid att 

förviintningarna i fråga om löneutmätningen inte har infriats fullt lit. Enligt 

en undersökning som RSV har utfört kunde sålunda beträffande enskilda 

mål som inkom till kronofogdemyndigheterna under ti:.irsta halvåret 1973 

löneutmätning äga rum endast i 3.771 mål av de 34.779 i vilka st1dan utmht

ning begärdes, eller i 10,8 '/~. Förhållandena har emellertid därefter för

biittrats något. Av en senare av RSV utförd undersökning framgår att i 

sammanlagt 82.702 enskilda mtil som inkom år 1974 och där utmiitning av 

lön o.d. begiirdes sådan utmätning beslöts i 9.761 mål. Det belopp som 

diirvid togs lit genom löneutm1itning i mftlen uppskattades till sammanlagt 

5.782.800 kr. Tendensen att utmätning av lön numera iiger rum i något 

större omfattning än tidigare synes bestå. Det kan dock hiivdas att exekll

tionsformen löneutmätning inte är så effektiv som har avsetts och som är 

önskv1irt. 

Det bör erinras om att liineutmiitning innebär vissa fördelar för gälde

niirerna. eftersom den till skillnad frftn sakutmiitning inte medför risk för 

viirdeförstöring. Ocks(i för borgeniirerna medför vidgade möjligheter att ta 

i anspr!1k giildenärs lön fördelar. iiven om sådan utmätning innebiir att det i 

allmiinhet dröjer innan full betalning har skett. 
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Mot bakgrund av det sagda anser jag att möjligheterna till löneutmätning 

bör vidgas något. Några mera genomgripande ändringar bör dock inte ske. 
Löntagare/gäldenärer bör även i fortsättningen vara garanterade en rimlig 

ekonomisk standard. Det är sålunda enligt min mening uppenbart att 

löncutmätning även enligt U B bör tilHimpas med återhållsamhet. Beträf
fande de närmare villkoren för löneutmätning vill jag framhålla följande. 

De särskilda förutsättningar som f.n. gäller för löneutmätning avser i 

första hand gäldenärens vilja att göra rätt för sig. storleken av det utmät

ningsfria beloppet och den tid under vilken utmätning får pågä. I det första 

hänseendet giiller att förordnande om utmätning av innestående lön inte får 

meddelas. om det med skäl kan <intas att gäldenären har gjort vad han har 

förmått för att betala skulden. En motsvarande regel finns i beredningens 

förslag (8 kap. 2 ~ första och andra styckena). För egen del anser jag emel

lertid. med hänsyn bl.a. till det generösa beneficiet vid sakutmätning, att 

det knappast finns tillräckliga skäl att vara så restriktiv att löneutmätning 

skulle fä äga rum bara mot betalningsovilliga gäldenärer. I fall då gälde
nären förgäves har försökt göra rätt för sig torde f.ö. förhållandena i· all

mänhet vara sådana att utrymme för utmätning av lönen saknas. Härtill 

kommer att det f.n. anses åvila gäldenären att i första hand själv väcka 

frågan om hans betalningsvilja (;::>rop. 1968:130 s. 105). Nämnda hinder 

mot utmiitning aktualiseras därför ytterst sällan. Ett slopande av förutsätt
ningen skulle alltså i och för sig inte ha så stor praktisk betydelse. 

Förutom att utmätning dock skulle kunna ske i vissa fall dä det f.n. inte är 

möjligt. skulle samtidigt förfarandet förenklas något. På grund av det 

anförda har i departementsförslaget inte tagits upp någon motsvarighet till 
de nuvarande bestämmelserna om betalningsovilja. 

Sflväl frågan om det utmätningsfria beloppet vid löneutmätning som 

spörsmålet om den tid under vilken utmätning får ske är av stor betydelse 

när det gäller att garantera att löneutmätningsinstitutet tillämpas med 
önskvärd återhållsamhet. Jag behandlar frågorna närmare i det följande 

under 4 resp. 5 §.I detta sammanhang kan tilläggas att jag i motiven till 4 

kap. har förordat att det inte. S·:3m i princip är fallet f.n .. bör krävas 
särskild begäran av sökanden för att utmätning av lön o.d. skall komma i 

fråga utan att det bör åvila kronofogdemyndigheten att självmant under

söka om sådan utmätning kan äga rum (se under 4 kap. 9 §). 

Det förtjänar understrykas att en försiktig utvidgning av möjligheterna 

till löneutmätning inte torde medföra någon egentlig ökad belastning för 

arbetsgivarna. Inte heller för kronofogdemyndigheterna bör någon effekt 

av detta slag vara att förvänta. 
En remissinstans har ansett all löneutmätning inte bör få äga rum för 

skadestånd pä grund av brott, om gäldenärens återanpassning i arbets- och 

samhällsliv därigenom skulle kunna försvåras. Jag har förståelse för de 

motiv som ligger bakom detta förslag. Ett väsentligt led i -den nyare 

kriminalpolitiken är att motverka sådana negativa effekter av en persons 
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lagförande för hrott som hindrar hans resocialisering. Härvidlag har även 

sådana faktorer som den dömdes möjligheter att fullgöra honom ålagd 

skadeståndsskyldighet på· grund av brottet sin hetydelse. Frågan har 

berörts bl.a. av kriminalvårdsberedningen i dess hetänkande <SOU 

1972:64) Kriminalvård. där utredningen förordade en avsevärt minskad 

användning av sådana föreskrifter i samhand med övervakning som avser 

betalande av skadestånd (jfr även prop. 1973: I bil. 4 s. 123 ). Över

vägandena med anledning av detta betänkande har resulterat i bl.a. nya 

regler i 26 kap. 15 * BrB om särskilda föreskrifter under prövotid. Före

skrift om skadeståndsbetalning får enligt lagrummets nya lydelse meddelas 

bara i den män den inte med hänsyn till den dömdes ekonomiska situation 

och övriga omständigheter kan antas motverka hans anpassning i sam

hället (se prop. 1973:131 s. 38). Jag vill också påpeka att frågan om 

exekutiva htgärder mot personer som har dömts för brott har behandlats i 

Brottsförehyggande rådets rapport 1977:4 Straffades skulder (s. 265). 
Vid bedömningen av frågan huruvida löneutmätning skall få ske för 

skadestånd på grund av brott måste utgångspunkten emellertid vara att 

den som har förpliktats att utge sådant skadestånd är skyldig att hetala 

skadeståndet oavsett vilken påföljd för brottet som domstolen väljer eller 

hur verkställigheten därav fortgår. Som ett yttersta medel för att förmå 

den dömde att göra rätt för sig kommer exekutiva åtgärder in i bilden. 

Sådana åtgiirder - inkl. löneutmätning - har utan tvivel en viktig funktion 

att fylla bl.a. när det gäller möjligheten att driva in fordran på ersättning 

för person- eller egendomsskada på grund av brott. Jag vill tillägga att i 

prop. 1977/78: 126 har föreslagits att de nuvarande möjligheterna till ersätt

ning av staten för skador genom brott skall vidgas. Förslaget utgår emel

lertid från att den som har orsakat skada i samband med brott i princip 

skall förmäs att ersiitta skadan innan staten träder in. Mot denna bakgrund 

saknas enligt min mening anledning att i fråga om möjligheten till löne

utmiitning försätta skauestånu på grund av brott i sämre ställning än ford

ringar i allmänhet. 

Som har framhållits i det föregående sker utmätning av lön på i princip 

samma slitt som införsel. Med hänsyn härtill kan det ifrågasättas om inte 

löncutmätning borue föras samman med införsel till ett institut. Mot ett 

såuant sammanförande kan emellertid anföras flera skäl. Det kan sålunda 

inte komma i fråga att den typ av fordringar som f.n. kan tas ut genom 

införsel skall hchandlas på samma sätt som fordringar i allmänhet när det 

gäller t.ex. frågan om vilket belopp som bör förbehållas gäldenären eller 

under vilken tid verkställigheten bör fä pågå. Fordringar för vilka införsel 

f.n. står till buds skulle även i flera andra avseenden alltjämt behöva 

särbehandlas. Så t.ex. bör det liksom nu gälla särskilda bestämmelser om 

förutsättningar för uttagande av underhållsbidrag m.m. och om företrädes

ordningen. Detta innebär att man inom ramen för ett utvidgat införsel- eller 

löneutmätningsinstitut i realiteten skulle fä två exekutionsformer, en för 

7 kap. 537 



Prop. 1980/81: 8 

vissa privilegierade fordringar och en för fordringar i allmiinhet. Regle

ringen skulle bli komplicerad och knappast innebära några fön.Idar 

jiimfört meJ nuvarande ordning. Att behålla de bä.Ja exckutionsformcrna 

införsel och löneutmätning medför praktiska fördelar. 81.a. blir bestiim

mclserna mera fättillgängliga. Under remissbehandlingen ha1 inte heller 

framställts iinskemi'd om att liineutmätning och införsel skall föras samman 

till ett institut. Med hänsyn till Jet sagda har jag funnit att man bör avstå 

fri\n ett sädant sammanförande. 

I frågor beträffande löneutmiitning som inte regleras i förevarande 

kapitel blir allmiinna bestämmelser om utmätning i balken tillämpliga. 81.a. 

kan ptlpekas att i 4 kap. 29 * i departementsförslaget finns en bestiimmelse 

som förbjuder gäldenären att förfoga över utmiitt egendom till skada för 

utmiitningssökanden. Den bestämmelsen blir alltså tillämplig iiven beträf

fande utmiitning av lön. 

Det förtjänar understrykas att utmiitning i den särskilda ordning som är 

föreskriven i förevarande kapitel kan äga rum saväl i enskilt som i allmiint 

mål. Fi.ir de flesta fordringar som skall drivas in i allmänt mål står emeller

tid den effektivare exekutionsformen införsel till huds. Institutet löne

utmiitning torde därför endast i mindre omfattning komma till användning i 

allmiinna mal. ~<'1gra undantag eller särbestämmelser for allmänna mål 

krii vs inte. 

Det kan slutligen påpekas att förhållandet mellan utmätning av lön samt 

arbetsgivares riitt att kvitta med rnotfordran hos arbetstagaren regleras i 5 

* lagen I l'J70:2 I 5) om arbetsgivar·~s k vittningsrätt. 

Eftersom ätskilliga av de nuvarande bestämmelserna om löneutmiitning 

har tagits upp utan ändring i sak i Jepartementsförslaget. innehåller detta i 

likhet ml'.d beredningens förslag i motsvarande m:'ln inte någon närmare 

motivering till bestämmelserna i kapitlet. Här kan i stället hänvisas till för

arbetena till de nuvarande bestämmelserna. se betänkandet (SOU 1964:57) 

Utsökningsriitt 111. prop. 1968: 130. I LU 48 och rskr 362. prop. 

1975/76:91. SkU 32 och rskr 186 samt prop. 1975/76:27. LU 11 och rskr 

214. 

Kapitlet inleds med vissa allmänna bestämmelser. bl.a. om vilka slags 

förmäner som omfattas av kapitlet (I och 2 ** ). Därefter anges de 

särskilda villkor som gäller för löneutmätning (3-6 ** ). I de följande 

avsnitten behandlas förfarandet vid löneutmätning (7-11 *§ ). företrädes

ordningen ( 12 - 15 ** J och arbetsgivares skyldigheter ( 16- 18 §* ). Härefter 

regleras s.k. säkerhetsutmätning och utmätning efter att lön har betalats ut 

( 19 och 20 **). Slutligen innehåller kapitlet en ansvarsbestämmelse (21 §). 

Allmänna hestämmelser 

I * I denna paragraf. som motsvarar 8 kap. I §och IO § första meningen 

beredningens förslag. anges tillärnpningsomr:'IJet för bestiimmelserna i 

kapitlet. 
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Giillande riifl. I 67 a § I mom. UL anges som första mening att arbets

tagares avlöning. som innestar hos arbetsgivaren. får tas i anspråk genom 

att arbetsgivaren åläggs att innehålla och tillställa utmätningsmannen viss 
del (införsel eller utmätning) och som tredje mening att utmätning inte fär 

ske i vidare mån än som följer av 67 b § (som innehåller de närmare vill

koren för löneutmätning). I andra meningen hänvisas beträffande införsel 

till särskilda bestämmelser. Enligt 67 a § 2 mom. har bestämmelserna i UL 

om arbetstagares avlöning motsvarande tillämpning i fråga om annan 

ersättning för arbetsinsats av gäldenären. om dennes ställning därvid är 

jämförlig med en arbetstagares. I 67 d § I mom. föreskrivs att bestäm

melserna i 67 a-67 c §§ i tillämpliga delar gäller beträffande utmätning av 

belopp vilka utgår som pension eller livränta. Vidare skall enligt 67 d § 3 

mom. vid tillämpningen av 67 a-67 c §§ med livränta jämställas sjuk

penning och annan dagersättning som utgår på grund av sjukdom eller 

olycksfall eller av annan sådan anledning. Enligt 64 § 2 mom. UL har 

bestämmelserna i 67 a-67 e H inte tillämpning. när gäldenären är juridisk 

person. 

lagbereclnin1<en. Beredningen framhåller att 8 kap. i förslaget gäller 

utmätning av samma slags tillgångar i form av avlöning m.m. som kan bli 

föremål för införsel enligt 4 kap. 2 § första stycket I. 2 eller 4 i förslaget. 

Däremot avser 8 kap. inte utmätning av sådana periodiska vederlag som 

avses i 4 kap. 2 §första stycket 3. Beredningen påpekar att dessa enligt för

slaget. liksom f.n., kan bli föremål för utmätning i vanlig ordning. Inte 

heller kan utmätning enligt 8 kap. äga rum av sjukpenning eller annan 
dagersättning som avses i 4 kap. 2 § andra stycket. Beredningen har inte 

ansett det behövligt att särskilt ange att utmätning av dessa tillgångar inte 

kan äga rum i förevarande ordning. I enlighet härmed anges i I §första och 

andra styckena i beredningens förslag att i fråga om utmätning av avlöning 
eller belopp vilka utgår som pension eller livränta de särskilda bestäm
melser gäller som meddelas i det följande samt att med avlöning jämställs 

annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären. om dennes ställning är 
jämförlig med en arbetstagares. 

Beredningen påpekar att utmätning av de tillgångar som avses i kapitlet. 

frånsett sådan egendom som avses i 8 §.får ske endast i den ordning som 
anges där. Beträffande frågor som inte regleras i kapitlet - vare sig direkt 

eller genom hänvisning till 4 kap. - gäller emellertid balkens allmänna 

bestämmelser om utmätning i tillämpliga delar. 

I tredje stycket av I § anges att bestämmelserna i 8 kap. inte är tillämp
liga när gäldenären är dödsbo eller annan juridisk person. 

I 10 § första meningen beredningens förslag föreskrivs att bestäm

melserna i 2-9 ~§ - vilka reglerar utmätning av lön - i tillämpliga delar 

gäller även beträffande utmätning av belopp vilka utgår som pension eller 

livränta. Beredningen understryker att bestämmelsen inte gäller utmätning 

av själva rätten till pension eller livränta. vilken i allmänhet enligt särskilda 
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bestämmelser i olika lagar inte är utmätningsbar. Utmiitningsförbud som 

gäller sjiilva rätten till pension eller livränta hindrar inte utmätning av för

fallande belopp. i den mån utrymme finns för sådan utmätning enligt 2-9 
§§. 

Remissyttrandena. Flera remissinstanser framhåller att sjukpenning 

numera har karaktär av lön och därför bör i förevarande kapitel jämställas 

med lön m. m. I ntigra remissyttranden sägs att detsamma bör gälla 

föräldrapenning och arbetslöshet:rnnderstöd. 

Utredningen 0111 .l"likerhet.wltgiirder m.m. i skatteprocessen ifrågasätter 

om det finns tillräcklig anledning att lön. som betalas ut sedan löntagaren 

har avlidit. skall vara bättre skyddad än om den hade betalats ut dessför

innan. Beträffande andra juridiska personer än dödsbo anser utredningen 

att det i vissa fall finns ett befogc.t intresse frän det allmännas sida att ta i 

anspråk ersättning för utfört arb,~te på samma sätt som en arbetstagares 

lön. Det förekommer enligt utredningen ofta att personer. som egentligen 

är att anse som anställda hos en eller ett fåtal arbetsgivare. bildar aktie

bolag för att komma i ett bättre beskattningslägc. Vederlaget betalas ut 

direkt till bolaget och kan därför inte f.n. tas i anspråk genom införsel eller 

utmätning i lön. 

Föredraganden. De synpunkter som en del remissinstanser har fört 

fram när det gäller möjligheterna att ta i anspråk olika förmåner har till stor 

del redan tillgodosetts genom ändringar i UL. Som har framgått av redo

görelsen för gällande rätt kan sä:unda sjukpenning och annan dagersätt

ning. som utgår på grund av sjukdom eller olycksfall eller av annan sådan 

anledning. numera tas i anspräk genom utmätning i den särskilda ordning 
som är föreskriven för utmiitning av lön. I nämnda dagersättningar ingår 
bl.a. föräldrapenning. Denna ordning bör uppenbarligen behållas. Jag vill 

emellertid understryka angelägenheten av att det vid bestämmande av det 

utmiitningsfria beloppet tas hänsyn till de ökade utgifter som sjukdom 

eller motsvarande tillstånd ofta för med sig för den som är berättigad till 
dagersättningen (jfr LU 1975/76: 11 s. 7). 

Några remissinstanser har anse!.l att även förmåner vid arbetslöshet bör 

kunna bli föremål för utmätning i elen ordning som föreskrivs i förevarande 

kapitel. Prövningen av den frågan bör emellertid lämpligen anstå i av

vaktan pä resultatet av pågående utredning angående en allmän arbets

löshetsförsäkring m.m. Här kan h~:nvisas till vad som vid 15 kap. 2 §anförs 

beträffande samma fråga vid inför.;el. 

I enlighet med det sagda skall enligt departementsförslaget genom 

utmätning i den särskilda ordning som föreskrivs i förevarande kapitel' 

kunna tas i anspräk dels arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön. 

ackordslön. provision eller annan gottgörelse. dels annan ersättning för 

arbetsinsats av gäldenären. om dennes ställning är jämförlig med en 

arbetstagares. dels vad som utgår :;om pension eller livränta. dels slutligen 

sjukpenning och annan dagersättning, som utgår på grund av sjukdom eller 
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olycksfall eller av annan sådan anledning. De olika ersättningarna har 
tagits upp under olika punkter i I ~ Ofr 15 kap. 2 § ). 

I detta sammanhang vill jag nämna att numera utgår under vissa förut

sättningar ersättning frän det allmänna till bl.a. privatpraktiserande liikare 

resp. tandläkare för utfört arbete. Bestämmelser härom finns i 2 kap. lagen 

( 1962:381) om allmän försäkring samt i läkarvårds taxan (1974:699) och 

tandvårdstaxan ( 1973:638). Ersättningen - läkarvårdsersättning resp. tand

vårdsersättning - utbetalas till läkaren resp. tandliikaren av försäkrings

kassan. i allmänhet månadsvis. Sådan ersättning får anses falla under vad 

som i punkt 2 sägs om annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären iin 

lön till arbetstagare. 

En remissinstans har ifrågasatt lämpligheten av att utmiitning enligt 

bestämmelserna i förevarande kapitel inte kan äga rum mot juridisk 

person. Därvid har beträff<~nde dödsbo nämnts det fallet att lön betalas ut 

först sedan löntagaren har avlidit och i fråga om annan juridisk person fall 

då den som egentligen är att anse som anställd bildar aktiebolag för att 

undgå skatt. Med anledning härav vill jag beträffande dödsbofallet fram

hålla att förbud mot utmätning i förevarande ordning när gäldenären är 

dödsbo inte bör hindra att pågående utmätning fortgår i inkomst som 

visserligen förfaller till betalning först efter gäldenärens död men som 

belöper på tiden före dödsfallet. Härutöver synes inte finnas något större 

utrymme för sådan utmätning när gäldenären är dödsbo. Inte heller i fråga 

om andra juridiska personer torde föreligga något större behov av att 

kunna företa utmätning i den ordning som föreskrivs i förevarande kapitel. 

Förmåner av det slag som kan bli föremål för sådan utmätning torde mera 

sällan tillkomma juridiska personer. Utmätning i förevarande ordning 

passar dessutom mindre väl i fall då gäldenären är juridisk person. För 

juridisk persons skulder kan naturligtvis vanlig utmätning äga rum. Därvid 

kan iiven innestående fordran på arvode för utfört arbete tas i anspråk. Vid 

utmiitning hos juridisk person (frånsett dödsbo) är beneficiereglerna inte 

tillämpliga (5 kap. 3 § ). På grund av det anförda har jag inte funnit skäl att 

frångå beredningens förslag att bestämmelserna i förevarande kapitel inte 

skall vara tillämpliga när gäldenären är dödsbo eller annan juridisk person. 

Föreskrift härom har i departementsförslaget tagits upp i andra stycket av 
I §. 

Enligt 18 § i förevarande kapitel i departementsförslaget skall utmätning 

i den ordning som anges i kapitlet kunna äga rum, om gäldenären arbetar i 

annans förvärvsverksamhet utan lön eller mot uppenbart för låg ersättning 

och till följd därav utmätning inte kan äga rum. I tredje stycket av I § har 

tagits upp en erinran om denna möjlighet. 

2 § Paragrafen. som saknar direkt motsvarighet i beredningens förslag, 

innehåller en föreskrift som gör det möjligt att i följande paragrafer i 

allmiinhet inte nämna andra förmåner än lön. 
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Fcirl'drag1111de11. I departementsförslaget har bestämmelserna om löne

utmiitning i formellt h;inseende utformats något annorlunda än i bered

ningens förslag. Detta beror bl.a. på att bland de förmåner som kan tas i 

anspråk enligt best;\inmelscrna i kapitlet har tillkommit en ytterligare 

grupp. sjukpenning och liknande dagersättningar. samt att hänvisningarna 

till införselkapitlet har ersatts av direkta bestämmelser i saken. I I § har 

sålunda under särskilda punkter angetts de olika förmåner beträffande 

vilka bestiimmelserna i kapitlet lir tillämpliga. Det har förefallit lämpligt att 

i de följande paragraferna uttryckligen behöva nämna endast lön. 

Med hiinsyn till det sagda ange;; i förevarande paragraf att vad som före

skrivs i Jet följande om utmätning av lön ocksi\ gäller vid utmätning av 

annan förmån som avses i I §.om inte annat anges. samt att bestämmelse 

om arbetsgivare därvid gäller den som utger förmånen. Samtliga bestäm

melser angäende lön kan emellertid enligt sakens natur inte bli tillämpliga i 

fräga om övriga ersättningar. Be1räffande utmätning av belopp som utgär 

som pension eller livriinta samt av sjukpenning och liknande dagersätt

ningar meddelas vissa särskilda bestämmelser i kapitlet (5 § tredje stycket 

och 8 § andra stycket). 

Villkor för utmätning 

3 § Denna paragraf. som delvis motsvarar 8 kap. 3 § första stycket 

beredningens förslag. anger sättet för löneutmätning. 

Gii/la11de riitt. I 67 a ~ 1 mom. första meningen U L anges att arbets

tagares avlöning som innestar hos arbetsgivaren fär tas i anspräk genom att 

arbetsgivaren äläggs att innehMla och tillställa utmätningsmannen viss del. 

I 67 b ~.som innchäller de villkor och begränsningar som gäller för utmät-
1 

ning av innestäenue lön. föreskrivs i punkt I att förordnande om utmätning 

fär mcudelas beträffande avlöning som förfaller under viss i förorunandet 

angiven tid eller beträffande viss avlöningspost. 

/,agberednin!-{<'11. I 3 § första stycket beredningens förslag föreskrivs att 

när hinder inte möter enligt 2 § -- som ställer upp hinder mot utmätning 

bl.a. i fall då det kan antas att gäldenären har gjort vad han har förmått för 

att betala skulden - förordnande om utmätning får meddelas beträffande 

avlöning som förfaller unuer viss i förordnandet angiven tid eller beträf

fande viss avlöningspost. Bestämmelsen i första meningen av 67 a ~ I mom. 

U L behöver enligt beredningen inte någon uttrycklig motsvarighet i U B. 

Fiiredraganden. Utmätning av lön och andra förmå.ner som avses i 

förevarande kapitel skall ske i anr:an ordning än vanlig sa.kut mätning. Det 

synes liimpligt att i lagtexten. pd samma sätt som i U L. ange sättet för 

liineutmätning. I enlighet härmed anges i första meningen av 3 § departc

mentsförslaget att lön som innestiir hos arbetsgivaren får utmätas genom 

att arbetsgivaren ftläggs att innehåila och tillställa kronofogdemyndigheten 

viss del. I andra meningen föreskrivs. i övercnsstiimrnelse med bered-
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ningcns förslag. att beslut om utmätning fär meddelas beträffande lön som 

förfaller under viss i beslutet angiven tid eller beträffande viss lönepost. 

4 ~ 1 paragrafen ges bestämmelser om beneficium vid utmätning av lön. 

Paragrafen motsvarar 8 kap. 3 * andra stycket beredningens förslag. 

Giilla11dc riitt. Enligt 67 b * 3 UL får förordnande om utmätning av inne

sUlende lön omfatta endast belopp som uppenbart överstiger vad som åtgår 

för gmdenärens och hans familjs försörjning samt till fullgörande av under

hållsskyldighet som i övrigt åvilar honom. Vid tillämpning av vad som nu 

har sagts skall. om förordnandet gäller ackordslön, provision eller annan 

ersättning som innestår för längre tid än en månad. särskild hänsyn tas till 

detta förhållande. Som tredje mening anges att regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om 

beriikningen av det utmätningsfria beloppet. Beträffande utmätning av 

sjukpenning och annan dagersättning s_om utgår på grund av sjukdom eller 

olycksfall eller av annan sådan anledning finns en särskild bestämmelse i 

67 d * 3 mom. UL. Där anges att sådan ersättning för de fyra första dagar

na av en period. för vilka ersättning utgår. skall förbehållas gäldenären 

utan avdrag. om inte siirskilda skäl föranleder annat. 

Med stöd av bestämmelsen i 67 b § 3 tredje meningen UL (se även 3 § 4 

instruktionen för riksskatteverket) har RSV senast den 29 november 1977 

meddelat föreskrifter om beräknande av det utmätningsfria beloppet. 

vilka gäller för år 1978. 

L11ghered11ingen. Andra stycket i 3 § beredningens förslag överens

stiimmer, frfrnsctt redaktionella ändringar, med 67 b § 3 U L i paragrafens 

lyJelse vid tidpunkten för beredningens förslag. 

Rc111i.1-.1·yttra11de11a. Swrleken av det utmätningsfria beloppet kritiseras 

av RS\/. Verket anför att gällande bestämmelser är för restriktiva för att 

institutet löneutmiitning skall kunna anses effektivt. Enligt verket bör lag

stiftaren välja en nivtl för det utmätningsfria beloppet som meuför att 

antalet föneutmätningar ökar. Verket vill inte för sin del uttala någon 

mening om denna nivå förrän 1972 års skatteutredning har redovisat vilken 

nivå som bör väljas för förhehållsbeloppet vid införsel. Även krono

.fi1gd1fiireni11ge11 och liinsstyrelsen i Norrhottens län anser att det utmät

ningsfria beloppet hör sänkas. KronofogJeföreningen ifrågasätter om inte 

nämnua belopp bör kunna bringas i överensstämmelse meJ förbehålls

beloppet vid införsel. 

Ett par remissinstanser, däribland RS\/. framhåller att tillämpningen av 

de hittillsvarande bestämmelserna om Jet utmätningsfria beloppet har 

föranlett en mycket varierande praxis vid kronofogdemyndigheterna. 

Dessa remissinstanscr anser därför att bestämmelser bör införas som 

skapar en enhetlig tillämpning över hela landet. 

F"iredragandc11. Som jag har berört i det föregäenue är det framför allt 

två villkor för löneutmätning som påverkar institutets användning. näm-
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ligcn storleken av det utmätningsfria beloppet och den tid under vilken 

utmätning fä.r ske utan gäldenäre:1s medgivande. I 4 § behandlas den första 

av dessa förutsättningar. Jag vill erinra om att bedömningen av denna fraga 

har nära samband med hur förbehållsbeloppet bestäms vid införsel. Till en 

hörjan skall jag därför uppehalla mig något vid sambandet mellan bene

ficiereglerna vid de båda formerna av löneexekution. 

I fråga om införsel, som kan äga rum endast för vissa. särskilt angelägna 

fordringar. föreskrivs såväl i gäll:mde rätt som i departementsförslaget att 

gäldenären skall förbehållas ett belopp för eget underhtlll och familjens 

behov samt till fullgörande av betalningsskyldighet till annan. som vid 

införsel har lika rätt som sökanden eller bättre rätt. Detta förbehållsbelopp 
är numera anknutet till bestämmelserna om existensminimum vid skatte

avdrag. vilka genom lagändring år 1976 har blivit gynnsammare för gälde

nären. Beträffande löneutmätning föreskrivs f.n. att sådan utmätning får 

omfatta endast helopp som uppenbart överstiger vad som åtgår för gälde

närens och hans familjs försörjring samt till fullgörande av underhålls

skyldighet som i övrigt åvilar honom. Innebörden härav är enligt förar

betena att det utmätningsfria beloppet skall vara avsevärt större än förbe
hMlsheloppet vid införsel (prop. 1968:130 s. 107 och ILU 1968:48 s. 68). 

Beredningens förslag i fråga om det utmätningsfria beloppet överens

stämmer med nu gällande bestämmelser. 

Enligt de av RSV meddelade föreskrifterna angående beräknande av 

förbehållsbeloppet vid införsel tillämpas s.k. normalbelopp, vilka omfattar 

alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad. Normalbeloppet 

uppgår per år för ensamstående till 95 % och för den som är gift eller eljest 

sammanbor med annan till 165 % av basbeloppet för december mllnad när

mast föregående år. För varje barn utgör normalbeloppet 40% av bas

beloppet. I enlighet härmed utgör normalbeloppet år 1978 för ensam

stående 934 kr och för den som är gift eller eljest sammanbor med annan 

1.622 kr per månad. För varje hemmavarande barn tillkommer 393 kr per 
månad. Avvikelser från normalbeloppen skall ske dels genom avdrag för 

sidoinkomster m.m .. dels genom tillägg för bostadskostnad och vissa 

andra särskilda kostnader. 

I fraga om det utmätningsfria beloppet vid löneutmätning gäller särskilda 

normalbelopp. men i ·övrigt tiilämpas samma föreskrifter som har 

meddelats för beräkning av förbehållsbeloppet vid införsel. Normal
beloppet per månad för år 1978 utgör 1.080 kr för ensamstående och 1.800 

kr för den som är gift eller eljest sammanbor med annan. Dessa belopp 

utgör efter avrundning 110 resp. 183 % av basbeloppet för december 1977. 

Tillägget för varje barn uppgår till 400-440 kr per månad. Som framgår av 

vad jag har anfört under kapitelrubriken torde utmätning av lön numera 

förekomma i större utsträckning än under de första åren efter tillkomsten 

av reglerna om löneutmätning. 

Som jag har framhflllit i det föregående bör löneutmätning. som står till 
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huds för alla slags tlmlringar, Liven i fortsiittningen tilliimpas med ater

hällsamhet. Det ;ir st1lunda enligt min mening angefägct att löneutmätning 

inte hlir alltför hetungande för gäldenären. s{t att denne t.ex. förlorar 

intresset att arbeta. Jag anser därför inte lämpligt att det utmätningsfria 

beloppet sammanfaller med förhehållsbeloppet vid införsel eller att skill

naden blir endast obetydlig. Det utmiitningsfria beloppet bör bestämmas 

pt1 sådant sätt att löneutmLitningsinstitutet klart avgränsas frhn införsel

institutet. Det utmiitningsfria beloppet bör sålunda vara betydligt större än 

förheht1llsbeloppet vid införsel. 

I enlighet med det sagda anges i första meningen av förevarande 

paragraf att lön fär tas i anspråk genom utmiitning endast i den mån lönen 

uppenbart överstiger vad som behövs för gäldenärens och hans familjs 

underhåll samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar 

honom. I andra meningen föreskrivs att om utmätningen avser ackordslön. 

provision eller annan ersii!tning som innestår för liingre tid iin en månad. 

särskild hänsyn skall tas till detta förhållande. 

Som framghr av det tidigare sagda har regeringen eller den myndighet 

regeringen bestämmer bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om 

beriiknande av det utmätningsfria beloppet vid löneutmiitning. och sådana 

föreskrifter har ocksä meddelats. Något formellt bemyndigande av detta 

slag torde emellertid inte behövas, eftersom det rör sig om sådana före

skrifter om verkställighet av lag som enligt 8 kap. 13 § regeringsformen kan 

beslutas av regeringen eller regeringen underordnad myndighet. Departe

mentsförslaget innehåller därför inte någon bestämmelse om bemyndi

gande att meddela föreskrifter av aktuellt slag. Jag utgår från att sädana 

föreskrifter även i fortsättningen skall meddelas av RSY. 

I departementsförslaget har inte tagits upp motsvarighet till bestäm

melsen i 67 d § 3 mom. UL om utmätningsfrihet för sjukpenning och lik

nande dagersättningar under de första dagarna av en ersättningsperiod. 

Angående anledningen härtill f!'lr jag hänvisa till vad som anförs hetriif

fande motsvarande fråga vid införsel under 15 kap. 9 §. 

5 § Paragrafen. som motsvarar 8 kap. 4 § och 10 § andra meningen 

beredningens förslag. innehäller bestämmelser om den längsta tid under 

vilken löneutmätning far pågå. 

Giillande riitt. Enligt 67 b § 4 U L får utan gäldenärens i utmätningsmålet 

lämnade medgivande utmätning inte under ett och samma kalenderår 

tillämpas sammanlagt längre tid än tre månader eller. om fordringens art 

ger särskild anledning till det, sex månader. Utmätning får inte heller 

under två kalenderår efter varandra ske så att lönen kommer att i en följd 

eller utan större uppehåll tas i anspråk under längre tid än nu har sagts. 

Vidare anges att det om möjligt bör undvikas att avlöningen tas i anspråk 

under gäldenärens semester eller i omedelbar anknytning till den. 167 b § 4 

föreskrivs slutligen att gäldenären får återkalla medgivande som nyss har 
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sagts. när utmätning har tillämp~.ts sex månader eller om förhållandena har 

ändrats väsentligt. 

Enligt 67 b * 5 har bestämmelserna i punkt 4 inte tillämpning vid utmät

ning av ackordslön, provision eller annan ersättning som innestår för 

längre tid än en månad. Meddelas i annat fall förordnande om utmätning 

beträffande viss avlöningspost skall förordnandet vid tillämpning av 

punkt 4 anses gälla den tid på vilken den posten belöper. 

I 67 d * I mom. UL föreskrivs beträffande utmätning av belopp vilka 

utgår som pension eller livränta att vid tillämpning av 67 b § skall iakttas 

att om beloppen förfaller med liingre mellanrum än en månad utmätning 

inte fär äga rum i vidare män än om de hade förfallit månadsvis. 

Lagherednint:cn. Bestämmelserna i 4 * beredningens förslag överens

stämmer, frtrnsett redaktionellajämkningar. med 67 b § 4 och 5 UL. 1 10 ~ 

föreslås beträffande utmätning av belopp vilka utgår som pension eller 

livränta att om beloppen förfalle1· med längre me.llanrum än en månad, vid 

tillämpning av 4 ~ skall iakttas att utmätning inte färske i vidare mån än om 

de hade förfallit månadsvis. 

Remissyttrandena. Flera remissinstanser förordar att den föreslagna 

längsta tiden för löneutmätning förlängs. Sålunda framhåller RSV' att även 

om nivån för det utmätningsfria beloppet sätts lägre än f.n. gäldenären kan 

förutsättas ha kvar ett belopp som klart överstiger förbehållsbeloppet vid 

införsel. Mot bakgrund härav anser verket att gäldenären bör kunna bära 

bördan av en löneutmätning under längre tid än vad beredningen har före

slagit. En viss effektivisering av löneutmätningsinstitutct kan nås om de 

nuvarande tidsperioderna förlängs till sex resp. nio månader. För gälde

nären är enligt RS V en sådan förlängning inte enbart till nackdel. Om det 

I.ex. är aktuellt att företa löneutrnätning för en mindre skuld, kan det vara 

fördelaktigare för gäldenären att ett mindre belopp tas ut varje månad 

under ett halvt år iin att skuldbeloppet tas ut under endast tre månader. En 

förlängning av löneutmätningsperioderna innebär dessutom generellt sett 

att gäldenären drabbas av mindre kostnader för exekutionen. De korta 

perioder som nu tillämpas medför att få skulder blir fullbetalda i ett och 

samma mål. Borgenären måste därför återkomma flera gånger med an

sökan om utmätning. Med nya mål följer nya exekutionsavgifter, som tas 

ut av gäldenären. Även kro11ojl>gi'e.fi:ire11i11ge11, lii11sstyrelse11 i Norrhotte11s 

liin och Folksam anser att man bör förlänga den tid under vilken löne

utmätning får äga rum. 

Bestämmelsen att löneutmätning inte får äga rum under två kalenderår 

efter varandra på så sätt att lönen i en följd eller utan större uppehåll tas i 

anspråk under längre tid än tre resp. sex månader har enligt RSV i 

nuvarande tillämpning gett upphov till högst varierande handläggning hos 

kronofogdemyndigheterna. Tillämpningen av uttrycket "utan större uppe

håll" har sålunda varierat mellan en månad och sex månader. Mot 

bakgrund härav anser RSV att nämnda uttryck bör bytas ut mot en be

stämd tidsperiod, förslagsvis tre månader. 
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RSV tar iiven upp frågan hur bestämmelserna om att liineutmätning 

endast får ske under viss tid per kalenderår skall tillämpas i samband med 

besviir. Enligt verkets mening mf1ste bestämmelserna uppfattas på det 

sättet att den nuvarande tidsperioden tre månader fär överskridas vid 

besviir och att si\.lunda, om överinstansen medger löneutmätning med 

högre belopp än som redan har tagits ut enligt det överklagade beslutet. det 

överskjutande beloppet om möjligt skall tas ut utan hinder av tre

m:inaderstidens utgflng. Verket hemställer att frågan löses i balken. Även 

S1·ea lwrriill berör saken och förordar för sin del att en regel införs -

eventuellt i administrativ ordning - om särskild förtur i överklagade mäl 

om löneutmätning när utmätning har medgetts med lägre belopp än vad 

sökanden har yrkat. Enligt hovrätten bör möjligen dessutom tremånaders

gränsen utsträckas i sådana fall. 

Enligt /.0 saknas anledning att i fråga om tidsbegränsningen av löne

utmätning göra skillnad mellan å ena sidan lön i allmänhet och å andra 

sidan ackordslön. provision eller annan ersättning som innestår för längre 

tid än en manad. LO föreslår därför att bestämmelserna om tidsbe

gränsning får gälla även sådana ersiittningar. 

Fiiredraga11d1'11. Maximitiden för löneutmätning är f.n. tre månader per 

kalenderår eller. om fordringens art ger särskild anledning till det, sex 

månader. Beredningen har inte föreslagit någon ändring på denna punkt. 

men flera remissinstanser har ansett att maximitiden hör förlängas. För 

egen del vill jag framhålla att maximitiden bör ses i samband med övriga 

begränsningar i fråga om löneutmätning, främst det vid jämförelse med 

införsel förhållandevis stora beneficiet vid sådan utmätning. Hänsyn bör 

också tas till att tiden inte hänför sig till var:ie särskild fordran för vilken 

utmätning söks utan avser den sammanlagda tid under vilken gäldenärens 

lön över huvud fär tas i anspråk genom utmätning. Mot hakgrund härav 

framstår en längsta tid om tre månader om året för normalfall som väl kort. 

Enligt vad jag har erfarit förekommer det också i ganska stor utsträckning 

att gäldenären medger löneutmätning under längre tid. En förlängning till 

sex månader framstår därför som rimlig. Enligt min mening hör en sådan 

förlängning kunna ske utan att gäldenärerna blir oskäligt betungade. Som 

har papekats av RSV bör det tvärtom i vissa fall kunna vara till fördel för 

en gäldenär att en skuld fördelas på sex i stället för på tre månader. Någon 

anledning att med en förlängd maximitid göra skillnad mellan olika ford

ringar allt efter dessas art finns inte. Jag föreslår därför att den nuvarande 

maximitiden om tre månader förlängs till sex månader och att någon sär

skild tid inte skall gälla för vissa fordringar på grund av deras art. 

Enligt beredningens förslag skall. i överensstämmelse med gällande rätt. 

utmiitning inte fä äga rum under två kalenderår efter varandra på sådant 

säll alt lönen i en följd eller utan större uppehåll tas i anspråk under längre 

tid iin som giiller för utmätning under ett och samma kalenderår. I ett 

remissyttrande har förordats att uttrycket "utan större uppehäll" ersätts 
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av en hestiimd tidsangivelse, eftersom motsvarande bestämmelse i UL har 

föranlett en varierande praxis h•.lS kronofogdemyndigheterna. Enligt min 

mening skulle emellertid en före~;krift om viss bestämd tid för uppehåll bli 

alltfi.ir stel i tillämpningen. Jag ät därför inte beredd att tillmötesgå denna 

begäran. Den föreslagna bestämmelsen får emellertid anses innebära att 

det efter avslutad löneutmätning som har pågätt sex månader under ett 

kalenderår i allmänhet bör förflyta ungefär tre månader innan sådan utmät

ning får iiga rum pfl nytt. 

Ett par remissinstanser har tagit upp en särskild fraga rörande tids

begränsningen av löneutmätning. nämligen om tiden far överskridas i fall 

da överinstansen efter besvär finner att utmiitning borde ha verkställts 

med högre belopp än som har tagits ut under en redan förfluten period. 

Därvid har förordats att överskju;:ande belopp skall få tas ut utan hinder av 

tidsbegränsningen. För egen del vill jag till en början påpeka att för 

gällande riitts del har frflgan numera prövats av högsta domstolen. som 

därvid ansåg all någon sådan för.längning av tiden inte kan äga rum (NJA 

1974 s. 253). För införande av möjlighet till förlängning av tiden i fall som 

nu avses kan bl.a. anföras att rätten att överklaga kronofogdemyndig

hetens beslut kan sägas bli i viss mån illusorisk. om inte det högre belopp 

som enligt överinstansens prövning borde ha tagits ut också får drivas in 

utan dröjsmål. Å andra sidan skulle möjlighet till förlängning av tiden med

föra att utmätning av lön skulle kunna äga rum under avsevärd tid under 

ett kalend~rår. Även om högre belopp sammanlagt inte skulle kunna tas ut 

än som hade kunnat ske om krnnofogdemyndigheten hade gjort samma 

bedömning som överinstansen. är en sådan utsträckning av tiden inte 

förenlig med den återhållsamhet som i övrigt präglar de föreslagna reglerna 

om löneutmiitning. 

Frågan kommer också i ett något annat liige om man. som nyss har före

slagits, förlänger den tid under vilken löneutmätning får pågå beträffande 

fordringar i allmänhet från nuvarande tre till sex månader per kalenderår. 

Om besvär anförs i nära anslutning till kronofogdemyndighetens beslut. 

bör överinstansens beslut kunna meddelas på sådan tid att större delen av 

utmätningsperiodcn återstår. Jag vill erinra om att enligt departementsför

slaget skall besvär över kronofogdemyndighets beslut anföras direkt hos 

hovrätten. Det synes lämpligt att överklagade mål om löncutmätning hand

läggs särskilt skyndsamt i fall som nu avses. Någon särskild föreskrift 

härom torde dock inte behövas (ifr 17 * hovrättsinstruktionen 1974:692. 

omtryckt 1975:510). Det kan Ol'.kså påpekas all med stöd av 18 kap. 16 * 
andra stycket i departementsförslaget kan hovrätten interimistiskt förord

na om uttagande av ett högre belopp än kronofogdemyndigheten har funnit 

skäligt. Med hänsyn till all föreskrifter numera finns meddelade om beräk

ningen av det utmätningsfria beloppet kan f.ö. den åsyftade situationen 

sällan väntas uppkomma. På grund av det anförda anser jag inte att möjlig

het bör införas att vid överklagande överskrida maximitiden om sex 

månader per kalenderår. 
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Den föreslagna förlängningen av tid under vilken löneutmätning längst 

får pågil utan gäldenärens medgivande pilkallar ändring av heredningens 

förslag om i'lterkallande av sådant medgivande. Med den föreslagna 

maximitiden om sex månader synes lämpligt att gäldenärens medgivande 

till att utmätning fär tillämpas under längre tid över huvud inte skall vara 

bindande för honom viss tid utan kunna återkallas när helst han sä. 

önskar. Delta lon.le inte behöva vålla nilgra praktiska problem för krono

fogdemyndigheterna. En återkallelse får givetvis verkan endast för tid 

dter det att återkallelsen har skett. 

I enlighet med det sagda anges i första stycket första meningen av 5 ~att 

utan giildenärens medgivande i målet får utmätning inte under ett och 

samma kalenderår tilliimpas sammanlagt längre lid än sex månader och i 

andra meningen all utmätning inte heller under två kalenderår efter 

varandra får ske sft att lönen i en följd eller utan större uppehåll tas i 

anspråk under längre tid än sex månader. Enligt tredje meningen bör det 

om möjligt undvikas all lönen tas i anspråk under gäldenärens semester 

eller i omedelbar anknytning till denna. I fjärde meningen slutligen före

skrivs att medgivande som anges i det föregående kan återkallas av gälde

nären. 

Enligt min mening bör liksom hittills undantag från bestämmelserna om 

tidshegränsning göras för ackordslön. provision eller annan ersättning som 

innestar för längre tid lin en månad. Nämnda bestämmelser lämpar sig inte 

särskilt väl för sti.dana erstittningar. Som exempel kan nämnas att gälde

nären uppbär vanlig lön och därutöver provision som förfaller ett par 

gtmger om året. Om en sådan provisionspost tas i ansprä.k och tidsbegräns

ningen äi1 tilfämplig. skulle ytterligare utmätning inte få äga rum under det 

kalenderåret (jfr andra stycket andra meningen). trots att provisionen 

miihiinda uppgtlr till ett ganska blygsamt belopp. Genom bestämmelsen i 4 
* andra meningen får emellertid giildeniiren ett skydd för nu aktuella 

ersiittningar som i huvudsak motsvarar syftet med tidsbegränsningen. 

Även i övrigt överensstiimmer andra stycket i departementsförslaget i sak 

med 4 ~ andra stycket i beredningens förslag. 

I tredje stycket i paragrafen regleras det fallet att vad som utgår som 

pension eller livränta förfaller med Hingre mellanrum än en månad. 

Bestämmelsen överensstämmer med 10 ~ andra meningen beredningens 

förslag. 

6 § Denna paragraf. som motsvarar 8 kap. 2 * tredje stycket bered

ningens förslag. innehäller särskilda bestämmelser beträffande scmester

medel. 

Giillande riitt. Enligt 67 h * 6 UL får ersättning som utgår i stället för 

semester och innestår hos arbetsgivaren inte i något fall utmätas utan 

gäldenärens i utmätningsmi'tlet lämnade medgivande. Vad som har sagts nu 

gäller även semestermedel. som av arbetsgivaren har inbetalats till och 

inncsti'tr hos särskild kassa. 
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Lagberedningen. Bestämmelserna i 2 § tredje stycket beredningens 

förslag överensstämmer. frånsett redaktionella ändringar. med 67 b ~ 6 

UL. 
Föredraganden. Förevarande paragraf i departementsförslaget överens

stämmer med beredningens förslag. 

Förfarandet 

7 § Denna paragraf, som mots-varar hänvisning i 8 kap. 5 §beredningens 

förslag till bestämmelse i införselkapitlet, innehåller föreskrift om gälde

närens hörande. 

Giillande rätt. Enligt 67 a § 3 rnom. UL har bl.a. 9 § införsellagen mot

svarande tillämpning i mål om utmätning av innestående lön. I 9 ~införsel
lagen föreskrivs att innan beslut om införsel meddelas. utmätningsmannen 

skall bereda gäldenären tillfälle alt yttra sig, om det kan ske utan avsevärd 

tidsutdräkt. Gäldenären behöver dock inte höras när han byter anställning 

och beslut skall meddelas om införsel hos den nya arbetsgivaren. 
Laghaedningen. I 5 § beredningens förslag hänvisas på liknande sätt 

som i gällande rätt till bl.a. 4 kap. 9 §. som motsvarar 9 §införsellagen. 

Föredraganden. I departementsförslaget har hänvisningen till införsel

kapitlet ersatts av direkta bestämmelser i saken. I förevarande paragraf 

har sålunda tagits upp bestämmelser som motsvarar 15 kap. 8 §. 

8 § Paragrafen. som saknar motsvarighet i beredningens förslag. inne

håller föreskrifter om bestämmande av utmätningsbe\opp och utmätnings

fritt belopp. 
Gällande rätt. UL innehåller inte uttryckliga bestämmelser om hur 

utmätningsmannen skall förfara vid tillämpning av vad som i 67 b § UL 

föreskrivs om i vilken omfattning lön fär tas i anspråk genom utmätning (jfr 

i fråga om införsel \0 § första stycket it.försellagen). Sådana bestämmelser 
har i stället tagits upp i USK (26 § ). Beträffande sjukpenning och annan 

dagersättning som utgår på grund av sjukdom eller olycksfall eller av 

annan sådan anledning finns en särskild bestämmelse i 67 d § 3 mom. andra 

meningen UL. Där anges att vid beslut om utmätning i sådan ersättning 

det belopp som högst får innehållas och det belopp som skall förbehållas 

gäldenären skall bestämmas per dag. 

Föredraganden. Det synes lämpligt att i balken uttryckligen reglera hur 

kronofogdemyndigheten skall förfara vid tillämpning av bestämmelserna i 
4 § om i vad mån lön får tas i anspråk genom utmätning. Sådan föreskrift 

har tagits upp i första stycket av förevarande paragraf. Där anges att 

kronofogdemyndigheten bestämm~r dels hur mycket som högst får inne

hållas vid varje avlöningstillfälle (utmätningsbeloppet), dels det belopp 

som enligt 4 § skall förbehållas gäldenären (det utmätningsfria beloppet). 

Bestämmelsen ansluter nära till 15 kap. 9 §första stycket departementsför-

7 kap. 8 .~ 550 
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slaget. I förordnande om utmätning av lön bör även anges bl.a. den tid 

under vilken utmätningen skall tillämpas, såvida det inte endast är fri\ga 

om urmiitning av viss lönepost. Föreskrifter härom kan meddelas i 

tilHimpningsbestämmelser. 
I andra stycket av paragrafen har tagits upp en bestämmelse angående 

sjukpenning och liknande dagersättningar. vilken i sak överensstämmer 

med 67 d § 3 mom. andra meningen UL. 

9-11 §§ l dessa paragrafer, som motsvarar hänvisning i 8 kap. 5 §bered

ningens förslag till bestämmelser i införselkapitlet. meddelas vissa ytter

ligare föreskrifter om förfarandet i mftl om utmätning av lön. 

Giillande riitt. Enligt 67 a § 3 mom. UL har vissa bestämmelser i 

införsellagen. hl.a. 11 - 13 §§. motsvarande tillämpning i mål om utmätning 

av innestående lön. I I I § föreskrivs att utmätningsmannen, om särskilda 

skäl föreligger. fär föreskriva att arbetsgivaren skall anpassa sättet för 

liinens utbetalande så att införseln kan verkställas i därför lämpad ordning. 

Enligt 12 § första stycket skall beslut om införsel ändras, om anledning 

förekommer till det. Andra stycket i samma paragraf innehåller en före

skrift att beslut om införsel för underhållsbidrag eller kommunal bidrags

fordran .skall hävas. om gäldenären betalar förfallna bidrag och det är 

anledning anta att bidragsskyldigheten skall fullgöras för framtiden. I 13 § 

anges att utmätningsmannen skall underrätta arbetsgivaren angående be

slut om införsel eller i fräga som avses i 11 eller 12 §. 

Lagberedningen. I 8 kap. 5 § i beredningens förslag föreslås, i saklig 

överensstämmelse med gällande rätt, att bl.a. 4 kap. 11 -13 §§ skall ha 

motsvarande tillämpning i mål om utmätning av lön. 

Fiiredrag111uicn. I departcmentsförslaget har hänvisningen till införsel

kapitlet ersatts av direkta bestämmelser i saken. Föreskrifterna i 9-11 §§ i 
förevarande kapitel motsvarar sålunda 15 kap. 11-13 §§. Det fall som 

avses i 15 kap. 12 § andra stycket saknar dock motsvarighet vid löne

utmätning, varför någon liknande bestämmelse inte har tagits upp i 7 kap. 

Företrädesordning 

12 § Denna paragraf. som motsvarar 8 kap. 3 § tredje stycket bered

ningens förslag, innehåller bl.a. en bestämmelse om förhållandet mellan 

löneutmätning och skatteavdrag. 

Gäl/ancle riitt. Enligt 67 b § 7 UL har skatteavdrag företräde framför ut

mätning. I samma punkt anges att i fråga om förhållandet mellan införsel 

och utmätning gäller bestämmelser i införsellagen. De bestämmelser som 

åsyftas återfinns i 17 § införsellagen. 

Lagbered11i11ge11. Föreskriften i 3 * tredje stycket i beredningens 

förslag överensstämmer med 67 b § 7 UL. Hänvisningen till bestämmelser 

som reglerar förhållandet mellan införsel och utmätning avser enligt 

7 kap. 12 § 551 
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uttrycklig föreskrift i förslaget 4 kap. 17 §. Beredningen påpekar att upp

bördslagen innehåller bestämmdser som syftar till att förekomma att 
skatteavdrag med gäldenärens medverkan höjs så att utmätning inte kan 

äga rum !45 § 3 mom. jfrt med 41 § I mom. ). 

Föredraganden. Departementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. Bestämmelser om förhållandet mellan införsel och utmät

ning har i departementsförslaget tagits upp i 15 kap. 17 §. Hänvisningen i 

andra meningen av förevarande paragraf har jämkats i enlighet därmed. 

13 § I denna paragraf har tagits upp en föreskrift om inträdet av förmåns

rätt vid löneutmätning. Paragrafän motsvarar 8 kap. 6 § i beredningens 

förslag. 

Giillwule riill. I f.7 c § I mom. UL anges att utmätning av innestående 

avlönmg inte anses fullbordad förrän den som skall betala ut avlöningen 

har fäll underrättelse om beslutet och det belopp som skall innehållas är 

förfallet till betalning. Besfammeh;en skall ses i samband med 77 § I mom .. 

där det föreskrivs att då utmätning av lös egendom är fullbordad så som 

sägs i 6 7 c * I mom. eller 73- 76 §§. borgenären njuter förmånsrätt i det 

utmätta d"ter vad som stadgas i förmånsrättslagen. Se även 8 och 9 s§ 
förmånsriittslagen. 

l.agbered11i11ge11. Enligt 5 kap. :!8 § första stycket i beredningens förslag 

giiller som huvudregel beträffand•! tidpunkten för inträdet av förmånsrätt 

att utmiitning medför förmtlnsrätt i och med beslutet. Beredningen fram

håller att i enlighet med denna princip bör i fråga om utmätning av lön det 

nuvarande kravet på underrättelse till den som skall betala ut lönen m.m. 

slopas. Detta torde enligt beredningen inte medföra någon olägenhet. 

Däremot bör kravet på att lönen har förfallit till betalning stå kvar. Om 

utmätning av innestående lön sker först efter förfallodagen, kommer den 

att omedelbart medföra förmånsrätt. I enlighet med det sagda föreskrivs i 8 

kap. 6 * beredningens förslag att utmätningen vid tillämpning av förmåns

rättslagen skall anses verkställd när det belopp som skall innehållas har 

förfallit till betalning. 

Beredningen anmärker att införsel går före utmätning. Om införselbeslut 

meddelas först efter förfallodagen för avlöning och utmätningsbeslut där

efter meddelas beträffande samma avlöning, skall givetvis införseln gå 

före. Har il.ter utmätningsbeslutet meddelats efter förfallodagen men före 

införselbeslutet, går utmätningen före eftersom den är fullbordad redan 

innan införselbeslutet har meddelats·. 

Fi.iredraganden. Enligt 4 kap. 30 * första stycket departementsförslaget 

skall förmånsrätt på grund av utmätning i allmänhet inträda i och med be

slutet. I enlighet med denna princip bör inte för inträde av förmånsrätt vid 

löneutmätning krävas att arbetsgivaren eller motsvarande utbetalare har 

underrättats om beslutet. Jag godtar sålunda beredningens förslag att för-

7 kap. 13 § 552 
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månsrätt på grund av sådan utmätning bör inträda när det belopp som skall 

innehällas enligt beslutet om utmätning har förfallit till betalning. 

Jag ansluter mig till beredningens uttalanden om konkurrensen mellan 

införsel och löneutmätning. 

14 § Paragrafen. som motsvarar 8 kap. 11 § beredningens förslag. reg

lerar den konflikt som uppkommer. när utmätning har skett av belopp 
vilka utgår som pension eller livränta och själva rätten till pension eller liv

ränta därefter blir utmätt. 

Gällande rätt. Om utmätning för viss fordran har skett av belopp vilka 

utgår som pension eller livränta och rättigheten som sådan därefter utmäts 

för annan fordran, skall enligt 67 d § 2 mom. UL sä anses som om den 

senare utmätningen hade skett även för obetald del av den förra ford

ringen. 

Lagberedningen. Bestämmelsen i 11 § beredningens förslag överens

stämmer i sak med 67 d § 2 mom. UL. Beredningen erinrar om att själva 

rätten till pension eller livränta i allmänhet inte är utmätningsbar. 

Föredraganden. Förevarande paragraf departementsförslaget 

överensstämmer med 11 § beredningens förslag. 

15 § Denna paragraf, som motsvarar 8 kap. 9 § beredningens förslag. 

innehåller förbud mot löneutmätning i fall då gäldenären är försatt i kon

kurs. 
Gällande rätt. Enligt 67 c § 3 mom. UL får, om gäldenären försätts i 

konkurs, förordnande om utmätning inte tillämpas beträffande lön som 

förfaller under konkursen. 

Lagberedningen. Bestämmelsen i 9 § beredningens förslag överens

stämmer med gällande rätt. 
Föredraganden. Förevarande paragraf 

överensstämmer med 9 § beredningens förslag. 

Arbetsgivares skyldigheter 

departementsförslaget 

16-18 §§ Dessa paragrafer innehåller vissa föreskrifter om vad arbets

givaren har att iaktta vid utmätning av lön, om verkan av att arbetsgivaren 

inte rättar sig efter utmätningsbeslut och om åtgärd i fall då gäldenär 

arbetar utan skälig lön. De har delvis sin motsvarighet i 5 § beredningens 

förslag. 

Gällande rätt. Enligt 67 a § 3 mom. UL har vissa bestämmelser i 

införsellagen om arbetsgivares skyldigheter vid införsel. nämligen 19 och 

20 §§, motsvarande tillämpning i mål om utmätning av innestående lön. I 

19 §införsellagen föreskrivs i första stycket att införselbeloppet skall inne
hållas endast i den mån avlöningen överskjuter förbehållsbeloppet och i 

andra stycket att arbetsgivaren skall tillställa utmätningsmannen innehållet 
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belopp pii tid och sätt som denn ~ bestämmer och att utmätningsmannen. 

om särskild anledning förekommer, får ålägga arbetsgivaren att omedel

bart tillställa honom innehållet belopp. I 20 § anges all om arbetsgivaren 

betalar ut avlöning i uppenbar strid mot beslut om införsel eller om han 

underlåter att inom föreskriven tid eller på anfordran tillställa utmätnings

mannen innehållet belopp. utmätningsmannen fär omedelbart hos arbets

givaren genom utmätning ta ut vad som har skolat inne hållas eller har inne

hällits. 

Enligt 22 * första stycket infön;ellagen gäller att om giildenären arbetar i 

annans förvärvsverksamhet utan lön eller mot uppenbart för fäg ersättning 

och till följd därav fordran som avses i I § I eller 2 - dvs. underhållsbidrag 

eller kommunal bidragsfordran -- inte kan tas ut genom införsel. utmiH

ningsmannen får ålägga arbetsgivaren att. för tid efter det att beslut därom 

har meddelats och till dess annat förordnas. till utmätningsmannen utge st1 

mycket som hade kunnat tas ut genom införsel om skälig lön hade utgi\tt 

för arbetet. Innan beslut meddelas skall såväl gäldenären som arbets

givaren fä tillfälle att yttra sig. I p:iragrafens andra stycke föreskrivs att det 

som si\lunda utges skall räknas sl•m genom införsel innehållen lön samt all 

om arbetsgivaren underlåter att utge belopp som har bestiimts genom be

slutet. 20 § har motsvarande tillämpning. 

I fråga om utmätning av lön saknas motsvarighet till bestämmelserna i 22 

*införsellagen. 

Laghcr<'d11i11gc11. I 8 kap. 5 § beredningens förslag föreskrivs att 4 kap. 

19 och 20 **· vilka motsvarar IS· och 20 §~ införsellagen. skall ha mot

svarande tilHimpning i mål om utmätning av avlöning. Däremot skall inte 

enligt förslaget 4 kap. 21 §. som motsvarar 22 § införsellagen, fä mot

svarande tilHimpning vid löneutmiltning. 

Rc111issyttrandena 111.111. I remissyttrandena görs inte nligon erinran mot 

beredningens förslag om i vad män bestämmelserna om arbetsgivares 

skyldigheter vid införsel skall få motsvarande tillämpning vid löneutmiit

ning. I skrivelse till justitiedepartementet den 18 juni 197.'i framhi11ler 

emellertid RSV att verket anser det angeläget att kronofogdemyndigheten i 

fall som avses i 22 * införsellagen får befogenhet att ålilgga arbetsgivare 

utbetalning vid all löneexekution. Som skäl anförs alt löneexekution kan 

äga rum när gäldenär är anställd i eget bolag, vilket uppges vara ganska 

vanligt. 

FiiredraKanden. I departement:;förslaget har hänvisningen till införsel

kapillet ersatts av direkta bestämmelser om arbetsgivares skyldigheter vid 

löneutmätning. Föreskrifterna i 16 och 17 §§överensstämmer i sak med 8 

kap. 5 §beredningens förslag i vad paragrafen hänvisar till 4 kap. 19 och 20 

§§. Med anledning av att det i 17 ~anges att oredovisat belopp under diir 

angivna förutsättningar får utsöka:; hos arbetsgivaren vill jag påpeka att av 

4 kap. I § andra stycket folier att utmätning fär äga rum i sådant fall. 

Beträffande frågan om kronofogdemyndigheten vid löneutmätning bör 
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ha befogenhet att ingripa i fall da gäldenär arbetar utan skälig lön vill jag 

framhålla följande. Erfarenheten visar att gäldenärer ibland söker hindra 

verkställighet genom skentransaktioner eller andra illojala förfaranden. 

Bl.a. förekommer att en gäldenär arbetar hos make eller annan utan synlig 

lön eller mot så läg ersättning att löneexekution inte kan äga rum. Saken 

har i gällande rätt beaktats i fråga om införsel. I fall som har nämnts nu 

kan sålunda utmiitningsmanncn ålägga arbetsgivaren att utge så mycket 

som hade kunnat tas ut genom införsel. om skiilig lön hade utgått för 

arbetet. BesHimmelsen gäller dock endast vid införsel för underhållsbidrag 

och kommunal bidragsfordran. 

Motsvarande missbruk kan uppenbarligen förekomma vid verkställig

het för fordringar. för vilka inte införsel står till buds men väl löneutmät

ning. Det är enligt min mening angeläget att sådant illojalt förfarande mot

verkas liven vid löneutmätning. Beträffande införsel föreslår jag i 15 kap. 

att nämnda befogenhet för kronofogdemyndigheten vidgas till att gälla 

beträffande samtliga införselbara fordringar, dvs. även skatter och 

allmänna avgifter samt böter och viten ( 15 kap. 19 §). På grund härav före

slår jag att kronofogdemyndigheten skall få samma befogenhet vid löne

utmiitning. Bestämmelser härom har tagits upp i 18 § i departementsför

slaget. De har samma innebörd som bestämmelserna i 22 § införsellagen. 

Paragrafen tillåter sålunda inte ingripanden annat än i uppenbara fall. Att 

ersiittningen understiger marknadsmässig lön är inte i och för sig tillräck

ligt för ingripande. Kronofogdemyndigheten skall också ta hänsyn till om 

gäldeniircn pi\ grund av sjukdom eller av annan anledning inte kan göra en 

fullgod arbetsinsats. Det är tydligt att befogenheten bör handhas med 

varsamhet. 

Särskilda bestämmelser 

19 § I paragrafen. som motsvarar 8 kap. 8 §beredningens förslag, ges be

stämmelser om s. k. säkerhetsutmätning. 

Giillande riitt. Samtidigt som lön utmäts får enligt 67 c § 2 mom. UL till 

säkerhet för borgenärens rätt till betalning också annan tillgång utmätas. 

Med vidare åtgärd i den delen får anstå under högst ett är i avvaktan på att 

lön innehålls till betalning av fordringen. 

Laghered11i11ge11. Föreskriften i 8 § beredningens förslag överens

stiimmer. frtmsett redaktionella jämkningar, med 67 c § 2 mom. U L. 

Remissyttrandena. RSV anser att med vidare åtgärder efter säker

hetsutmätning bör få anstå under den tid löneutmätningen varar. Verket 

pekar vidare pa den situationen att sakutmätning har skett först och att till

fälle till löneutmiitning yppas därefter. Med hänsyn till att löneexekution är 

förmånligast för gäldenären bör enligt verket kronofogdemyndigheten fä 

mqjlighet att i sådant fall vilandeförklara sakutmätningen enligt samma 

regler som gäller för säkerhetsutmåtning. 

7 kap. 19 § 555 
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Fifredraga11de11. Som beredn-ingen har föreslagit bör s.k. siikerhets

utmätning kunna ske vid sidan om utmätning av lön. När egendom har 

tagits i anspråk genom sådan utmätning. bör tills vidare anstfl med realisa

tion av egendomen. Det synes dock inte lämpligt att egendomen får förbli 

utmätt under alltför lång tid. Jag är därför inte beredd all tillmötesga det 

vid remissbehandlingen framförda önskemålet om att med vidare åtgärder 

bör få anstå under hela den tid löneutmätningen kan vara. I dcpartements

förslaget har sälunda anståndstiden om ett år behållits. Jag anser inte heller 

att anledning föreligger att ge kronofogdemyndigheten möjlighet att 

behandla en före löneutmätning beslutad sakutmiitning på samma siitt som 

en säkerhetsutmiitning. 

förevarande paragraf i departcmentsförslaget överensstiimmer sttlumla 

med beredningens förslag. · 

20 § I denna paragraf erinras om vad som giiller om utmiitning. när lön 

har betalats ut. Paragrafen motsvarar 8 kap. 7 § beredningens förslag. 

Giilla11de riitt. Enligt 67 e § U L gäller att bl.a. lön. som inte fär utmiitas 

medan den innestår hos annan. inte heller får utmätas förriin dagen efter 

det att den har betalats ut. 

l.aghered11i11ge11. I 7 § beredningens förslag anges att sedan avlöning 

har betalats ut gäller om utmätning av medlen vad som sligs i 6 kap. 

Hän visningen åsyftar bl.a. 6 kap. 11 §. som ersätter 67 e § U L. Även bene

ficieprövningen i 6 kap. omfattas av hänvisningen. 

Föredraganden. Förevarande paragraf i departementsförslaget överens

stiimmer med 7 ~ beredningens förslag. 

Ansvar 

21 § Paragrafen, som motsvarar 8 kap. 12 §beredningens förslag, inne

håller en bestämmelse om straff för arbetsgivare rn.tl. 

Giillande riitt. Enligt 67 a § 3 mom. U L har bl.a. 21 *införsellagen mot

svarande tillämpning i mål om utmätning av innestående lön. I 21 * 
införsellagen föreskrivs att arbetsgivare som uppsåtligen eller av oakt

samhet underlåter att inom föreskriven tid tillställa utmätningsmannen be

lopp som har skolat innehållas enligt beslut om införsel döms till böter. På 

grund av bestlimmelserna i 67 a !i 2 mom. och 67 d * I och 3 mom. UL 

torde straffbestämmelsen vara tillämplig även beträffande den som utger 

annan förmån än lön. i vilken utmätning enligt 67 a-67 d *§kan äga rum. 

l,agbered11i11gc11. Beredningen föreslår i 8 kap. 12 §att vad som i 4 kap. 

2~ § föreskrivs om päföljd när beslut om införsel inte iakttas skall ha mot

svarande tillämpning i fråga om utmätning enligt 8 kap. 4 kap. 28 * i bered

ningens förslag överensstämmer i sak med 21 § införsellagen jämförd med 

3 ~ samma lag. 

lkap.21.~ 556 
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Fiirnlrag1111de11. 1 departementsförslaget har hänvisningen till straff

bestlimmclsen i införselkapitlet ersatts av en direkt bestämmelse i saken. 

Bestiimmelsen överensstämmer i sak med beredningens förslag. Den är 

tilliimplig iiven viu u!m~itning av annan förmån som nämns i I § än lön. 

Detta följer av 2 *· 

8 kap. Allmänna bestämmelser om exekutiv försäljning m.m. 

Med dctt;~ kapitel inleds den del av U B som rör för~äljning av utmätt 

egendom o..:h indrivning av utmiitt fordran. Denna del omfattar 8-12 kap. 

Bcstiimmelserna i 8 kap. ersätter, i den män de inte saknar motsvarighet i 

gällanue rätt. regler pä skilda håll i U L samt vissa föreskrifter i SfL. LfL 

o..:h FfL. Kapitlet motsvarar 9 kap. i beredningens förslag. 

Fiiredraga11de11. I 8 kap. i departementsförslaget tas upp en del 

allmförna bestämmelser om försiiljning. vilka i princip är gemensamma för 

all slags egendom. De kompletteras beträffande försäljning av olika slag av 

t:gcndom av reglerna i 9-12 kap. Kapitlet överensstämmer i huvudsak 

med beredningens förslag. 

1 9 kap. 16 s har beredningen föreslagit bestämmelser om insättning i 

bank av influtna medel. Där anges att medel som har influtit i utmätnings

iirende skall utan dröjsmal sättas in i bank mot ränta samt att insättning 

dock inte behöver ske. om det finns anledning anta att utbetalning 

kommer att ske inom två veckor från att medlen har influtit. Bestäm

melserna ersiittcr liknande föreskrifter i 160 * I mom. UL. Regler om att 

influtna medel skall göras räntebärande kriiver emellertid inte lagform. 

Motsvarande besHimmelser har därför inte tagits upp i departementsför

slaget. föreskrifter i saken kan meddelas av regeringen. Därvid torde 

kriivas särbestiimmelser beträffande allmiinna mål. 

Kapitlet inleds med föreskrifter om vem som har att ombesörja för

säljning och om beaktande av förmånsrätt med vilken sökandens fordran 

iir förenad (I m.:h 2 §*l. Härefter ges hestiimmelser om tid för försäljning 

och om hinder mot försäljning (3- 7 §§ ). I de följande avsnitten behandlas 

förfarandet efter det alt andel i viss egendom har utmätts (8 och 9 §§I samt 

tredje mans rätt till betalning ( I0-15 §§). Därefter regleras verkstäl

lighetens avbrytande ( 16 § l och handräckning åt den som har köpt utmätt 

egendom ( 17 § ). Avslutningsvis meddelas en föreskrift om undantag från 

kapitlets tillämpning i allmänna mål (18 §1. 

Inledande föreskrifter 

I § Denna paragraf. som motsvarar 9 kap. I § i beredningens förslag. 

innehåller föreskrift om vem som svarar för försäljning av utmätt 

egendom. Den behandlar också exekutiv försäljning under konkurs. 

8 kap. I§ 557 
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Giil/andc riitt. FörsäUning av utmätt lös egendom i allmänhet åvilar f. n. 

utmätningsmannen. Utmätt registrerat skepp (inkl. registrerat skepps

bygge). luftfartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg samt fast 

egendom skall däremot säljas av överexekutor (I § SfL. I § LfL och I § 

FfL). Detsamma gäller andel i n:gistrerat skepp (inkl. registrerat skepps

byggc ). i luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg och vill

korlig äganderätt till sådan egenuom eller till andel däri (89 § 2 mom. ULJ. 

När det gäller fast egendom å·1ilar på motsvarande sätt exekutiv för

säljning överexekutor inte bara i fri'lga om hel fastighet utan även betriif

fande andel i fastighet och villkorlig äganderätt till fastighet eller till andel 

däri. Detta följer av att FfL generellt gäller fast egendom. Med fast 

egendom jämställs tomträtt ( 13 bp. 26 § JB ). 
Att försäljning av utmätt lös egendom i allmänhet enligt U L ankommer 

på utmätningsmannen har inte ansetts kräva att sådan egendom alltid säljs 

av tjänsteman vid kronofogdemyndigheten. Enligt 79 § USK fä.r sålunda 

utmätningsmannen uppdra åt auktionsföretag att sälja egendomen på 

auktion. m:h utmätta aktier eller obligationer får säljas genom fond

kommissionär eller genom mäklare, som är antagen av handels- och 

sjöfartsnämnd. 

Vad som sägs i SfL om utmiitt skepp gäller enligt 2 § samma lag i 

tillämpliga delar även när skepp skall säljas exekutivt under konkurs eller 

när skepp enligt 10 § andra stycket sjölagen skall säljas exekutivt på 

begäran av ägaren. Motsvarande bestämmelser såvitt avser konkursfallet 

finns i 2 ~ LfL och 2 § första styd;et FfL beträffande luftfartyg och inteck

nade reservdelar till luftfartyg resp. fast egendom. 

Lagheredningen. Beredningen erinrar om att den föreslår att över

exekutor avskaffas. All försäljning av utmätt egendom skall därför ombe

sör:jas av kronofogdemyndigheten. Föreskrift härom har tagits upp i första 

stycket av 9 kap .. I §. Det förutsätts enligt beredningen att i arbetsordning 

eller på annat sätt genom administrativa föreskrifter närmare regleras bl.a. 

vilka befattningshavare som skall ha hand om försäljning av sådana objekt 

som nu säljs av överexekutor. 

Utmätt lösöre m.m .. som f.n. skall säljas genom kronofogdemyn

dighetens försorg. har. framhåller beredningen. ofta sålts med hjälp av 

auktions verk. Numera är de tidigare auktionsmonopolen för städer avskaf

fade men på sina håll finns kommunala och andra företag som driver 

auktionsverksamhet och som bör kunna anlitas. Aktier och obligationer 

får säljas genom fondkommissionär eller auktoriserad mäklare. Försälj

ningssättet är enligt beredningen praktiskt lämpligt och beredningen utgår 

från att närmare anvisningar även framdeles ges i tillämpningsföreskrifter. 

Beredningen påpekar att utmätt egendom inte alltid skall säljas. Beträf

fande utmätt fordran gäller enligt förslaget att den i stället skall såvitt 

möjligt drivas in (10 kap. 10-12 §'.il. Utmätt pantbrev i skepp. skuldebrev 

som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg och pantbrev i 
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fast egendom far enligt förslaget inte säljas utan skall tillgodogöras pä 

annat sätt ( 10 kap. 14-17 **I. En erinran om dessa föreskrifter har tagits 

upp som andra stycke i I *· 
Enligt KL (70 och 71 **)kan konkursförvaltaren hegära att fa11yg. gods 

i fartyg, luftfartyg. intecknade reservdelar till luftfartyg, gods i luftfartyg 

eller fast egendom säljs i exekutiv ordning. I tredje stycket av 9 kap. I * 
anges att bestämmelser om försäljning av utmätt egendom i tillämpliga 

delar gäller även när egendom skall säljas exekutivt under konkurs. 

Beredningen påpekar att 2 § SfL ocksa innehåller att vad som siigs i 

lagen om utmätt skepp skall i tillämpliga delar gälla även när skepp enligt 

10 § andra stycket sjölagen skall säljas exekutivt på hegäran av ägaren. 

Enligt detta lagrum kan ägaren begära att fa11yg, som inte är istandsättligt. 

skall säljas sftsom efter utmätning. Beredningen har inte ansett behövligt 

att i 9 kap. I * nämna försäljning enligt 10 § andra stycket sjölagen. 

Reglerna om försäljning av utm~itt egendom skall naturligtvis ändå gälla i 

tillämpliga delar. Beredningen erinrar i detta sammanhang om att det på 

andra håll finns bestämmelser om att egendom skall säljas i exekutiv 

ordning tse t.ex. 12 och 13 *§ jon.lförvärvslagen 1965:290 samt 7 och 8 ~§ 

lagen 1916: 156 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom 

m.m. ). Även i dessa fall skall enligt beredningen bestämmelserna i U B i 

tillämpliga delar gälla vid försäljningen. 

Fiiredrag1111de11. Som framgår av vad som har anförts i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 5.2.3) föreslår jag i likhet med beredningen att 

länsstyrelsen skall befrias från uppgiften att sälja utmätt fast egendom och 

vissa andra specialobjekt. Enligt förslaget skall i stället exekutiv försälj

ning av all slags egendom åvila kronofogdemyndigheterna. Av bestäm

melsen i I kap. 3 § departementsförslaget om att verkställighet åvilar 

kronofogdemyndighet torde följa att även försäljning av utmätt egendom 

ankommer på kronofögdemyndigheten, om inte annat anges. Med hänsyn 

bl.a. till att vissa ohjekt hitintills har sålts av annan myndighet synes det 

emellertid vara en fördel att i klarhetens intresse en uttrycklig hestäm

melse meddelas om att exekutiv försäljning åvilar kronofogdemyn

digheten. Det bör härvid också beaktas att exekutiv försäljning i vissa fall 

skall ske utan föreghende utmätningsförfarande hos kronofogdemyn

digheten (jfr 4 kap. 27 §). Dessutom bör klargöras att kronofogdemyn

digheten inte alltid behöver själv verkställa försäljningen. I enlighet 

härmed anges i första stycket av förevarande paragraf att utmätt egendom 

säljs genom kronofogdemyndighetens försorg. Lydelsen är något jämkad i 

förhållande till beredningens förslag. 

Egendom som avses i 10-12 kap. bör som regel inte fä säljas av annan 

tjänsteman vid kronofogdemyndigheten iin kronofogde. Frågan härom och 

om även viss annan egendom alltid bör säljas av kronofogde eller annan 

särskild tjänsteman får prövas senare. Föreskrifter härom kan meddelas av 

regeringen. I samma ordning bör ges föreskrifter som medger krono-
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fogdemyndigheten att i viss utsträckning anlita auktionsföretag resp. fond

kommissionär eller auktoriserad mäklare . 

.Ä. ven andra och tredje styckena i paragrafen överensstämmer i sak med 

beredningens förslag. 

2 § I denna paragraf. som motsvarar 9 kap. 2 * i beredningens förslag, 

regleras det fallet att sökandens fordran är förenad med annan särskild 

förmånsrätt i utmätt egendom än som följer av utmätningen. 

Lar;hered11i11[!l'll. Som en för:;ta mening i paragrafen föreslår bered

ningen en föreskrift att. om sökanden visar att hans fordran är förenad 

med bättre förmånsrätt än som följer av utmätningen. han kan begära att 

försäljningsvillkoren bestäms med hänsyn till förstnämnda förmånsrätt. 

Regelns tillämpning förutsätter ~ålunda att sökanden skall ha styrkt sin 

förmånsrätt. Beredningen framhåller att detta kan vid försäljning av vanlig 

lös egendom ske under förfarandets gång fram till försäljningen. 

I fråga om egendom som avses i 11-13 kap., dvs. registrerat skepp, 

registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar och fast egendom. föreslås i 

andra meningen av paragrafen en särskild föreskrift. Vid försäljning av 

sådan egendom skall beträffande begäran som avses i första meningen 

gälla vad som föreskrivs om utövning av borgenärs anslutningsrätt, såvitt 

egendomen är sådan att skyddsbelopp skall bestämmas. Försäljning av 

andel i fastighet i fall som avses i 9 * andra styckt:t i 9 kap. omfattas inte. 

Bestämmelsen gäller inte heller vid särskild försäljning av fastighetstill

behör. Av bestämmelsen följer, påpekar beredningen, att när fråga är om 

försäljning av fastighet. begäran •Jm tillämpning av första meningen i 2 § 

måste framställas senast två veckor före bevakningssammanträdet (se 13 

kap. 13 * tredje stycken. Någon motsvarande tidsfrist finns inte beträf

fande registrerat skepp, registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar. 

Här blir i stället tidpunkten för upprättande av sakägarförteckning avgö

rande. Vad som sägs i 13 kap. 2 I * andra stycket om meddelanden till 
sakägare när anslutningsrätt har utövats har motsvarande tillämpning i här 

avsedda fall. Även reglerna om utlösningsrätt i 11 kap . .'i§ fjärde stycket 

och 13 kap. 13 § fjärde stycket blir tillämpliga. 

Om åberopad förmånsrätt är tvistig. bestäms försäljningsvillkoren. 

framhåller beredningen. inte efter den förmånsrätten. Skall försäljning -

för sökandens fordran såsom oprioriterad eller för annans fordran - ändå 

äga rum gäller emellertid att även tvistig förmånsrätt skall beaktas (jfr 14 

kap. 9 och 17 §§). 

l övrigt bör enligt beredningen uppmiirksammas att verk.an av dom eller 

lagsökningsutslag varigenom fordran har fastställts att utgå med förmåns

rätt ur viss egendom är begränsad på flera sätt. Sådan fastställelse gäller i 

princip endast mellan borgenären och svaranden i målet. Avgörandet får 

inte någon rättskraft mot andra borgenärer med fordran för vilken 

egendomen häftar eller mot dem som har rättigheter i egendomen. Har 
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t.ex. fordran fastställts att utgå ur fastighet på grund av pantbrev, kan vid 

efterföljande exekutiv försäljning tredje man, som har fordran rried sämre 

förmånsrätt i fastigheten, göra gällande att pantbrevet inte medför någon 

panträtt i fastigheten. Följden kan bli att om tredje man visar fog för sin 

invändning. exekutionsfordringen placeras efter övriga fordringar och 

rättigheter som gäller i egendomen. Bestämmelsen i 9 kap. 2 ~ innebär 

enligt beredningen inte någon ändring i det sagda. 

I materiellt hänseende påpekar beredningen vidare att förmånsrätt som 

har nämnts i exekutionstiteln kan ha upphört senare. Pantbrev kant.ex. ha 

återställts. I fråga om åtskilliga förmånsrätter, t.ex. sjöpanträtt, gäller en 

kort preskriptionstid. Enligt beredningens förslag (5 kap. 15 ~)skall visser

ligen egendomen anses omedelbart utmätt, om domstol har fastställt att 

förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i bl.a. registrerat 

skepp. Det kan emellertid ändå inträffa att sjöpanträtten preskriberas, 

t.ex. om kronofogdemyndigheten inte lyckas säkerställa utmätningen i tid. 

Vidare nämner beredningen att när fordran har fastställts att utgå med 

förmånsrätt ur lös egendom. förmånsrätten kan ha upphört genom att 

egendomen har avyttrats till godtroende förvärvare. Även om egendomen 

enligt 5 kap. 15 ~ i förslaget skall anses utmätt kan den undantagsvis gå 

förlorad som exekutionsobjekt på motsvarande sätt. 

Remissyttrandena. Enligt liinsstyre/sen i Äfrsborf<S län är de föreslagna 

bestämmelserna om utmätningssökandes möjlighet att begära att försälj

ningsvillkoren bestäms med hänsyn till annan förmånsrätt än den som 

följer av tllmätningen välbetänkta. Hittills har delade meningar rått om 

hur skyddsbeloppet skall bestämmas vid försäljning av fast egendom, om 

sökanden först vid bevakningssammanträdet åberopar bättre förmånsrätt 

än utmätningen medför. 

RSV har inte något att erinra mot bestämmelserna såvitt de gäller fast 

egendom samt skepps- och luftfartygsegendom. Beträffande vanlig lös 

egendom kan däremot enligt verkets uppfattning inte försäljningsvillkoren 

men väl sökandens rätt till betalning påverkas av att han har t.ex. hand

panträtt eller företagsinteckning i den utmätta egendomen. I beredningens 

motiv har inte heller närmare angetts hur försäljningsvillkoren skulle 

kunna påverkas i fråga om vanlig lös egendom. Om denna uppfattning är 

riktig, bör enligt RSV paragrafens tillämpningsområde begränsas. 

Liknande synpunkter anförs av kronofor;deföreninr;en. 

Föredra~anden. I likhet med beredningen och remissinstanserna anser 

jag lämpligt att försäljningsvillkoren på begäran av sökanden skall kunna 

bestämmas med hänsyn till bättre förmånsrätt, med vilken sökandens 

fordran är förenad, än den som följer av utmätningen. Sådan möjlighet 

torde fä betydelse främst beträffande fastighet och annat specialobjekt 

som säljs med ledning av sakägarförteckning enligt 10- J:! kap. i förslaget. 

Förmånsrätten kan då påverka bl.a. skyddsbeloppets bestämmande. 

I fråga om lös egendom i allmänhet synes visserligen den föreslagna 
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bestämmelsen inte kunna få sä stor praktisk betydelse. vilket samman

hänger med att sädan egendom säljs enligt en enklare ordning. Jag kan 

dock inte instämma med de remissinstanser som har ansett att bestiim

melsen över huvud inte skulle kunna få ni'lgon betydelse i fråga om liis 

egendom i allmänhet. Som exempel på fall då annan särskild förmånsriitt 

än som följer av utmätningen kan inverka pi\ villkoren för försäljning av lös 

egendom i allmänhet kan nämnas att egendom med tillämpning av 4 kap. 

21 § har utmätts med förbehåll för tredje mans rätt och sökanden därefter 

visar att hans fordran är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. 

Eftersom sökanden i sådant fall är berättigad att ta i anspråk egendomen 

oavsett vem den tillhör. bör egendomen säljas utan förbehåll för tredje 

mannens rätt. Ett annat fall är att utmätning har skett av egendom som är 

föremål för handpanträtt till förmån för tredje man och utmätnings

sökanden visar att han har handpanträtt med företräde framför tredje 

mannens (jfr 8 kap. 11 § och 9 kap. 4 * andra stycket). Även om man i 

detta och andra liknande fall m~hämla skulle komma till samma resultat 

utan särskild föreskrift, anser jag lämpligast att i saken meddelas en 

generell bestämmelse, som får gälla all slags egendom. Jag godtar sålunda 

beredningens förslag. Även vad beredningen har föreslagit beträffande 

egendom för vilken skyddshelopp skall bestämmas - att i fråga om begäran 

i sådant fall skall tillämpas vad wm föreskrivs om utövande av borgenärs 

anslutningsrätt - har tagits upp i departementsförslaget. 

I praktiskt hänseende vill jag framhålla att det. för att försäljnings

villkoren skall kunna bestämmas med hänsyn till annan förmånsrätt än 

som följer av utmätningen, inte nödvändigtvis behöver krävas att 

sökanden framställer ett formell.t yrkande därom. En begäran om sådan 

tillämpning får ofta anses ligga i vad sökanden upplyser om förmiinsrätten. 

Är det oklart vad sökanden önskar. bör kronofogdemyndigheten höra efter 

med honom hur han ställer sig tiil saken. 

Tidsfrist för försäljning och hindE·r mot försäljning 

Under denna rubrik har tagits upp bestämmelser som motsvarar 9 kap. 

3- 7 §§ i beredningens förslag. Ordningen mellan paragraferna har emel

lertid kastats om. Avdelningen inleds med bestämmelse om tidsfrist för 

försäljning i allmänhet och om anstånd. v~1refter ges regler om hinder mot 

försäljning i olika fall. Det bör påpekas att bestämmelserna om hinder mot 

försäljning inte är uttömmande. Sådant hinder kan föreligga också i vissa 

andra fall, t.ex. när överinstans har förordnat om inhibition. 

3 § Denna paragraf. som motsvarar 9 kap. 5 * i beredningens förslag, 

innehåller bestämmelser om tid:;frist för försäljning av utmätt egendom 

och om anstånd med försäljning. 

Gällande riitt. Utmätt lös egendom i allmiinhet bör enligt 88 c ~ 2 morn. 
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U L. siiljas inom två månader från utmätningen, om inte hinder möter eller 

utmätningsmannen eller, om målet är anhängigt hos överexekutor, denne 

på begäran ger anstånd. Enligt 3 mom. i samma paragraf fär anstånd 

beviljas på begäran av borgenären eller gäldenären. På begäran av gälde

nären får anstånd beviljas endast om borgenären medger det eller särskilda 

skäl föreligger. Utan synnei-liga skäl får anstånd inte beviljas utöver sex 

m:inader från utmätningen. Beträffande försäljning av registrerat skepp 

m.m., luftfartyg m.m. och fast egendom finns särskilda tidsfrister före

skrivna i 3 ~ SfL. 3 ~ LfL och 11 § FfL. Enligt dessa paragrafer fär anstånd 

med försäljningen beviljas på begäran av utmätningssökanden eller ägaren. 

På begäran av ägaren får anstånd beviljas endast om sökanden medger det 

eller särskilda skäl till anstånd föreligger. Beträffande fastighet föreskrivs 

där:ilimte i 11 ~ Ftl. att anstånd inte utan synnerliga skäl får beviljas utöver 

ett är frän utmätningen. 

Tidsfristerna för försäljning gäller inte i fråga om uttagande av böter, 

viten m.m. (punkt 13 övergängsbestämmelserna till lagen 1971:495 om 

ändring i UL. punkt 5 övergångsbestämmelserna till SfL, punkt 5 över

gångsbestämmelserna till LfL och punkt 9 övergångsbestämmelserna till 

FfU. Enligt 60 * 3 mom. uppbördslagen (jfr I ~i lagen) är bestämmelserna 

om tidsfrist för försäljning inte heller tillämpliga vid utmätning för skatter 

och allmänna avgifter. 

Lagheredningen. 9 kap. 5 § i beredningens förslag innehåller i första 

stycket en allmän föreskrift om att försäljning av utmätt egendom skall ske 

utan onödigt drqjsmål. Att ta upp någon motsvarighet till den nuvarande 

tvåmånadersfristen i 88 c * U L synes beredningen inte behövligt. Däremot 

innehåller 11- 13 kap. i förslaget särskilda tidsfrister beträffande egendom 

1 som avses där. En erinran härom har tagits upp som andra mening i första 

stycket av 9 kap. 5 §. 

Andra stycket i paragrafen innehåller regler om anstånd. Sådant får 

liksom enligt UL beviljas av kronofogdemyndigheten på begäran av 

utmätningssökanden eller gäldenären. På begäran av gäldenären får 

anstånd beviljas endast om utmätningssökanden medger det eller särskilda 

skäl föreligger till anstånd. Bestämmelserna gäller även egendom som 

avses i 11- 13 kap. och ersätter motsvarande regler i SfL, LfL och FfL. I 

motsats till 88 c § UL innehåller förslaget inte här någon föreskrift om en 

yttersta gräns för anstånd som inte får överskridas utan synnerliga skäl. 

Tillräcklig anledning att behålla en sådan regel här synes beredningen inte 

föreligga. I 13 kap. 11 § i förslaget föreskrivs däremot en sådan frist beträf

fande fast egendom. 

Remissyttrandena. De föreslagna bestämmelserna i fråga om vanlig lös 

egendom skulle enligt RSV behöva kompletteras med närmare föreskrifter 

om tidsfrister som meddelas av regeringen eller centralmyndigheten. 

Sådana föreskrifter skulle enligt RSV innehålla samma tidsfrister som 

gäller f.n. RSV föreslår därför att de nuvarande tidsfristerna för för-
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säljning och anstfrnd hehålls i lagtexten. S1·ea horriitt förordar att en 

tidsgriins sätts för möjlighett:n au bt:vilja anstånd på hegäran av sökanden. 

RSV ifrågasätter om inte kronofogdemyndigheten borde fä uttrycklig 

befogenhet att självmant. utan att faktiskt eller riittsligt hinder föreligger. 

skjuta upp försäljning. t.ex. om utsikterna till ett biittre försäljningspris 

diirigenom ökar. F. n. tvingas kronofogdemyndigheten i s<'1dant fall att 

uppmana sökanden att begiira ansl1i.nd, vilket kan tyckas vara en onödig 

omgång. RSV erinrar om att frågan bara iir aktuell i enskilda mål. 

eftersom tidsfristerna inte gäller i allmänna mal. 

Uttryået "siirskilda skäl'' i paragrafens andra stycke är enligt S1·ea 

hol'riitt oklart. Hovrätten förordar att innebörden klarHiggs i motiven. 

Fiiredraga11de11. Beredningem förslag att den nuvarande tidsfristt:n om 

tvä mi\nader for försäljning av lös egendom i allmlinhet skall utga m:h 

ersättas av en regel om att försiiljning skall ske utan onö<ligt dröjsmal har 

godtagits av nästan samtliga rernissinstanser. Endast RSV har kritiserat 

förslaget och ansett att tvä.månadersfristen bör gälla iiven i fortsättningen 

och att föreskrift diirom lämpligen bör tas upp i U B. Samtidigt har emel

lertid RSV ifråga~att om inte kronofogdemyndigheten hör fa hefogenhet 

att sjiilvmant skjuta upp försäljning, I.ex. om möjligheterna att få ett hättre 

pris för egendomen därigenom ökar. För egen del vill jag framhalla 

följande. 

försiiljning av utmätt egendom bör äga rum utan dröjsmål. Uppskov 

kan bl.a. medföra viir<lcförstöring och sökanden är i allmiinhet angelägen 

om att t:''t betalt för sin fordran s;\ snart som möjligt. En bestämd tidsfrist 

kan ernelle11id ibland leda till mindre tillfredsställande resultat. bl.a. i det 

av RSV niimnda fallet att det finns anledning räkna med en högre köpe

skilling vid ett senare försäljningstillfälle. För kronofogdemyndighetens 

arbetsplanering torde det vara en fördel om myndigheten inte är bunden av 

fixa tider. bl.a. för att tillghngar som har utmätts vid olika tidpunkter skall 

kunna föras samman till försäljning vid samma tillfälle. En bestämd 

tidsfrist kan oeksa liitt medföra att hela eller nästan hela fristen i allmiinhet 

utnyttjas. Jag delar därför beredningens uppfattning att den nuvarande 

tidsfristen om t vä mfrnader hör ers~ittas av en föreskrift att försäljning skall 

skc utan onödigt dröjsmål. 

Det sagda inncbiir att. om inte kronofogdemyndigheten beviljar anstånd 

eller hinder föreligger mot försiiljning. egendomen i allmänhet hör säljas i 

ganska nära anslutning till utmätningen. Mer än en eller ett par månader 

hör normalt inte fä förflyta innan försiHjning äger rum. Bestämmelsen 

medger å andra sidan alt kronofögdemyndighcten skjuter nttgot pä försälj

ningen. om därigenom t.ex. kan uppnä.s ett bättre pris eller det hlir möjligt 

att föra samman försäljningen av viss egendom med försiiljning av annan 

utm~ilt egendom. Det får ankomma pä regeringen att vid behov meddela 

närmare föreskrifter för tillämpningen av bestiimmelsen, så att alltför 

stora olikheter i praxis undviks. 
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fag vill erinra om att i 10 -12 kap. i förslaget finns särskilda tidsfrister 

för försäljning av de specialobjekt som avses diir. Anledningen till all tids

fristerna har behållits för dessa fall är bl.a. all betrMfande egendom som 

avses i 10-12 kap. vid uppskov med försäljningen kan kumuleras riintor 

pti förmånsberättigade fordringar till betydande belopp. 

I enlighet med det sagda anges i paragrafens första stycke att försäljning 

av utmätt egendom skall ske utan onödigt dröjsmtil. om inte hinder möter. 

I en andra mening erinras om att i 10-12 kap. finns siirskilda tidsfrister 

föreskrivna beträffande egendom som avses där. Bestämmelser om 

särskilda hinder mot försäljning meddelas i de n~irmast följande para

graferna. 

Även i frtlga om anständ med försiiljning av utmiitt lös egendom i 

allmänhet godtar jag beredningens förslag att den nuvarande maximitiden 

om sex månader för normala fall skall slopas. Detta innebär naturligtvis 

inte att kronofogdemyndigheten bör bevilja ansttlnd under avseviird tid. 

Förslaget innebär att tiden för ansttlnd kan anpassas till förhållandena i det 

aktuella fallet. För att hindra att ansttlnd beviljas under alltför ltlng tid och 

för att främja en enhetlig tillämpning av likartade fall synes lämpligt att 

vissa verkställighetsföreskrifter meddelas av regeringen. Jag vill ptlpeka 

att departementsförslaget inte heller beträffande registrerat skepp eller 

luftfartyg m.m. innehåller föreskrift om någon längsta tid för anstånd. 

Detta överensstämmer med gällande rätt. 

Andra stycket i departementsförslaget överensstämmer iiven i övrigt 

med beredningens förslag. En remissinstans har begärt en närmare för

klaring av uttrycket "särskilda skäl"' i andra meningen som förutsättning 

för att anstånd skall beviljas pä begiiran av gäldenären. om sökanden inte 

medger del. Som exempel på sådl!na skäl kan niimnas att det är liimpligare 

att sälja egendomen vid en senare tidpunkt. t.ex. om efterfrtlgan av aktuell 

egendom är säsongbetonad. eller att gäldenären oförskyllt har råkat i till

fälliga betalningssvärigheter och det finns anledning anta att han skall 

skaffa medel till att betala sin skuld. 

Bestämmelserna i förevarande paragraf bör, i likhet med motsvarande 

regler i gällande rätt. inte vara tillämpliga i allmänna mål. Föreskrift hiirom 

meddelas i 18 ~-

4 § Denna paragraf behandlar hinder mot försäljning i fall dtl exekutions

titeln inte har vunnit laga kraft. Den motsvarar 9 kap. 3 § i beredningens 

förslag. 

GiillanJe riitt. När utmätning har skell enligt 39 § U L ptl grund av vanlig 

dom ptl betalningsskyldighet som inte har vunnit laga kraft. får enligt 40 § 

I mom. den utmätta egendomen inte utan gäldenärens samtycke säljas 

förrän domen har vunnit laga kraft. I fråga om lös egendom. som är under

kastad förskämning eller snar förstörelse eller som hastigt faller i värde 

eller fordrar alltför kostsam vård. kan dock överexekutor förordna om 
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egendomens försliljning, om borgenären begär det och det befinns 

lämpligt. 

Tredskodom. varigenom betai.ningsskyldighet har Magts den uteblivne 

parten. får enligt 49 S I mom. UL verkställas såsom lagakraftvunnen dom 

utan hinder av att återvinning har sökts, om inte domstolen med anledning 

av htervinningstalan förordnar annat. Detta innebär att även försäljning av 

utmätt egendom fär äga rum. Som undantag härifrån föreskrivs emellertid 

i andra meningen av 49 * I mom. att utmätt fast egendom inte far siiljas 

utan ägarens samtycke innan domen har vunnit laga kraft. Vad som har 

sagts nu om tredskodom gäller enligt 51 * I mom. U L även i fräga om 

verkstiillighet av utslag i lagsökningsmål. varigenom betalningsskyldighet 

har fllagts nagon. Rörande verks1ällighet av slutbevis i mål om betalnings

föreläggande gäller enligt 51 * 3 111om. att utmätning får äga rum säsom 

enligt lagakraftägande dom. 0111 gäldenären inte har sökt återvinning. Även 

försäljning fär då ske. Visar gäldenären att han har sökt atervinning. gäller 

om verkställigheten vad som i 39 och 40 ** föreskrivs om underrätts dom, 

sävida inte domstolen i t1tervinningsmälet förordnar om inhibition. 

I 51 * 2 mom. UL anges att om domstol har fastställt att fordran skall 

utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom, försäljning inte utan ägarens 

samtycke får äga rum förrän ''utslaget" har vunnit laga kraft. Bestiim

melsen är trots uttryckssättet tillämplig inte endast beträffande lagsök

ningsutslag utan också i fråga om dom, däri inräknat tredskodom. 

Enligt 95 § växellagen får dom i växelmål, utan hinder av att domen inte 

äger laga kraft. verkställas inte bara genom utmätning u_tan äve·n genom det 

utmätta godsets försäljning. Detsamma gäller enligt 73 § checklagen beträf

fande dom i checkmål. 

f,11ghered11inge11. l 3 kap. 7 § i beredningens förslag anges olika fall då 

verkställighet av dom varigenom betalningsskyldighet har ålagts fär äga 

rum trots att domen inte har vunnit laga kraft. Första stycket i den para

grafen rör dom i mål angående växel .:ller check. andra stycket tredsko

dom och tredje stycket andra domar varigenom betalningsskyldighet har 

ålagts. Utmätning kan då genast äga rum under vissa där angivna förut

sättningar. Enligt 15 § i samma kapitel jämställs lagsökningsutslag med 

tredskodom och i 16 § ges bestämmelse om omedelbar verkställighet av 

betalningsföreläggande. 

Den nuvarande ordningen beträffande verkställighet av växel- eller 

checkdom - att utmätt egendom :iven får säljas utan hinder av att domen 

inte äger laga kraft - bör enligt beredningen bibehållas. Den följer av 3 

kap. 7 §. om inte annat sägs. Som har nämnts förut bör Je särskilda 

bestämmelserna i växel- och chec:klagarna upphävas. I fråga om tredsko

dom och lagsökningsucslag bör enligt beredningen också verkställigheten 

som regel få fortskrida till försäljning. om inte annat förordnas med 

anledning av talan om återvinning (jfr 3 kap. 7 §andra stycket). 

Beträffande verkställighet av vanliga betalningsdomar som avses i 3 kap. 
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7 ~ tredje stycket i förslaget har beredningen ansett att försäljning inte bör 

fä ske utan att domen äger laga kraft eller fär verkställas som om den hade 

vunnit laga kraft. om inte gäldenären ger sitt samtycke. Rörande verkstäl

lighet av betalningsföreläggande i fall dä återvinning har sökts föreslår 

beredningen i huvudsaklig överensstämmelse med gällande lag att den 

utmiitta egendomen inte utan gäldenärens samtycke fär säljas utan att dom 

i målet iiger laga kraft eller får verkställas som om den hade vunnit laga 

kraft. 

De begränsningar i fråga om verkställigheten som sålunda skall gälla har 

tagits upp i första stycket av 9 kap. 3 §. 

Beredningen har ansett lämpligt att principen enligt 49 * I mom. andra 

meningen och 51 ~ I mom. UL - att verkställighet av tredskodom eller 

lagsökningsutslag som inte har vunnit laga kraft inte får leda till att utmätt 

fast egendom säljs utan att ägaren har samtyckt därtill - utsträcks till lös 

egendom som har betydande värde. Bestämmelse härom har tagits upp 

som andra stycke i 9 kap. 3 §. Bestämmelsen är emellertid inte begränsad 

till fall då utmätning har skett på grund av tredskodom eller lagsöknings

utslag utan gliller liven annan exekutionstitel. om inte denna har vunnit 

laga kraft eller fär verksHillas som om den hade vunnit laga kraft. 

Beredningen päpekar att den inte har ansett behövligt att i förslaget ta 

upp n!lgon motsvarighet till bestämmelsen i 51 * 2 mom. UL att om 

domstol har fastställt att fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast 

egendom. försäljning av egendomen inte får äga rum utan ägarens 

samtycke förrän exekutionstiteln har vunnit laga kraft. Det är nämligen 

enligt beredningen tydligt att vad som föreskrivs i 9 kap. 3 § gäller även 

när fordran har fastställts att utgå ur viss egendom. oavsett om egendomen 

därigenom skall anses omedelbart utmätt och något särskilt utmätnings

heslut alltstl inte krävs (jfr 5 kap. 15 h 
I detta sammanhang erinrar beredningen om att kronofogdemyndigheten 

enligt förslaget fär rätt att genast utsöka en del fordringar och kostnader 

(se under 5 kap. I §). Det kan ifrågasättas huruvida försäljning av 

egendom som kronofogdemyndigheten i sådant fall har utmätt bör fä äga 

rum innan beslutet har vunnit laga kraft. om egendomen är sådan som 

avses i andra stycket av 9 kap. 3 §. Beredningen utgår från att krono

fogdemyndigheten iakttar försiktighet vid verkställigheten av hithörande 

beslut. om försäljning någon gång skulle bli aktuell innan beslutet har 

vunnit laga kraft. Efter besvär över kronofogdemyndighetens beslut kan 

hovrätten inhibera verkställigheten med stöd av 19 kap. 40 §andra stycket. 

Det har med hänsyn till det sagda inte ansetts behövligt att göra andra 

stycket i 3 § rillämpligt beträffande nämnda beslut av kronofogdemyn

digheten. 

I tredje slycket av paragrafen föreslås en generell regel om lös egendom 

som nära ansluter till 40 § I mom. UL. Förslaget innehåller att lös 

egendom. som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård, bör 
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utan hinder av för~ta t:ller andra stycket i paragrafen stiljas sö snart ~om 

möjligt. I bestiimmelsen niimns inte särskilt Jet fallet att egenuomen iir 

underkastad förskiimning eller snar förstörelse d'tersom den enligt hered

ningen d[i ocksf1 möste hastigt falla i viirde. 

Rl'111i.1·srftrat[(/rna. Betriitfande besttimmelscn i andra stycket framhäl

ler kr1111c(/i1gil1'.fi"ire11inge11 all uttrycket "hetydande värde .. iir alltför vagt. 

Om kwnnfogdernyndighetcn finner att utmiitt egendom inte kan anses ha 

hetydande viink. uppkommer fr~ga om klagan över myndighetens hesl11t. 

eventuellt med tidsutdriikt som följd. Eftersom kronofogdemyndigheterna 

i praxis normalt iakttar försiktighet vid exekutiv försiiljning anser före

ningen att en sfklan undantagshestämmelse som den i andra stycket 

knappast iir p{1kallad. i synnerhet som förslaget innehåller regler som 

avser att förhindra försiiljning t'ill underpris. Om giildenären tiverklagar 

exekutionstiteln. kan han begiira inhibition. Föreningen föreslår diirför all 

be:;tii1nmdsen i anlira stycket frir utgå såvitt avser lös egendom. Även 

Si·ea lioi·riift anser det oklart vad som menas med uttryeket '"betydande 

viirde". Hovriitten förordar ett motivuttalande i saken för att stora skill

nader mellan olika kronofogdedi~trikt skall förhindras. 

Enligt RSV iir uttryekssätten ; andra och trellje styckena motstridiga. 

Om egendom som har betydande värde hastigt faller till ett värde snm inte 

iir betydande. hindras försäljning inte längre av hestii.mmelsen i andra 

stycket. RSV anser att lydelsen av tredje stycket bör jämkas sä «It den 

bakomliggande tanken kommer till bättre uttryck. 

Fiireilrag1111de11. Bestiimmelserna i förevarande paragraf om hinder mot 

försiil.ining av utmätt egendom på den grund att exekutionstiteln iinnu inte 

iir slutgiltig har niira samband med reglerna om exekutionstitlar. Reglerna 

diirom i dcpartementsfi.irslaget (3 kap.) tiverensstiimmer i nu berörda hiin

scenden i sak med beredningens förslag. I stiillet för vad beredningen har 

föreslagit om verkställighet av lagsökningsutslag och betalningsföre

liiggande inneh<'tller dock departementsförslaget, i anslutning till det 

förslag till ny lagsökningslag som f.n. förbereds i justitiedepartementet. 

hesUimmclser om utslag eller beslut i lagsökningsmål varigenom betal

ningsskyldighet har ålagts (3 kap. 13 § ). Motsvarighet till bestämmelserna i 

) kap. 7 § tredje stycket i beredningens förslag om verkställighet av vanlig 

betalningsdom har i dcpartcmentsförslaget tagits upp i 3 kap. 5 §. 

Jag godtar hcredningens förslag i första stycket om i vad m~m generellt 

flir~äljningsförbud hör gälla när cxckutionstiteln inte har vunnit laga kraft. 

P~1 motsvarande s~itt som i berdningens förslag· talas i departements

förslaget i första meningen om dom som avses i 3 kap. 5 ~- Med bestäm

melsen ~\syftas alltså inte dom pti betalningsskyldighet som nämns i 3 kap. 

h ~-dvs. dom som har meddelats i växel- eller checkmfil. tredskodom eller 

si1dan dom i t vistem{1I om mindre v~in.len som avses i 3 kap. 6 ~ 3. Inte 

heller avses de specialfall som regleras i 3 kap. 8 och 10 §~. Att endast 

enskilda mttl ?1syftas följer av 3 kap. 23 § första stycket. Andra meningen i 
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första stycket har jiimkats med anledning av förslaget till ny lagsök

ningslag (jfr J kap. 13 § ). 

Jag delar heredningens uppfattning att iiven i andra fall än som avses i 

första stycket särskilt värdefulla tillgångar inte bör utan gäldenärens 
samtycke fä. siiljas. om exekutionstiteln inte har vunnit laga kraft och inte 

heller fitr verkställas som lagakraftvunnen dum. Utmätt lös egendom kan 

ibland ha större värde iin fast egendom och det kan vara lika angeläget för 

gäldenären att siirskilt värdefull lös egendom inte i onödan går förlorad för 

honom. Det synes därför inte Himpligt att inskriinka bestämmelsen i andra 

stycket till fast egendom. Jag godtar sålunda förslaget att till sådana till

gt111gar som avses nu bör. förutom fast egendom. hänföras lös egendom 

med betydande värde. Det har inte ansetts liimpligt att ange något bestämt 

belopp för att lös egendom skall anses ha ett betydande värde. Frågan 

huruvida viss egendom har betydande värde bör också i viss utsträckninf, 

bedömas med hiinsyn till gäldenärens förhällanden. 

Även tredje stycket i departementsförslaget överensstämmer med 

beredningens förslag. Anledning att jämka lydelsen i enlighet med vad en 

remissinstans har förordat föreligger inte. 

Bestiimmelsen i andra stycket gäller inte i allmänna mål. Att bestäm

melsen inte blir tillämplig följer av att verkställighet i sådana mål sker 

enligt vad som giillcr om lagakraföigande dom. även om exekutionstiteln 

inte har vunnit laga kraft (se J kap. :!3 * tredje stycket). Något särskilt 

undantag i förevarande kapitel krävs alltsa inte. Att första stycket i före

varande paragraf inte heller gäller i allmänna mål framgår av själva 

bestämmelsen. 

5 * I paragrafen. som motsvarar 9 kap. 4 * i beredningens förslag, 

regleras hinder mot försäljning på grund av tvist om utmätt egendom. 

Gällande riitt. När utmätningsmannen enligt 69 * U L har hänvisat 
tredje man att väcka talan vid domstol angående äganderätten till lös 

egendom som finn·s i giildenärcns besittning. får enligt I mom. i paragrafen 

egendomen inte säljas förrän tvisten har blivit prövad eller tiden för talans 

väckande har gått ut. Enligt 2 mom. gäller detsamma om överexekuoor 

efter utmätningen hänvisar tredje man att väcka talan. Har överexekutor 

enligt 5 ~ Ftl, förelagt tredje man. som påstår att utmätt fastighet tillhör 

honom eller att han äger byggnad eller annat som framstär som tillbehör 

till fastigheten. att väcka talan vid domstol, får enligt fjärde stycket i para

grafen fastigheten. om tvisten är av väsentlig betydelse, inte säljas förrän 

tvisten har blivit slutligt avgjord eller tiden för väckande av talan har gått 

ut. När tvist råder om tillbehör. får enligt 14 § tredje stycket FfL inte 

heller särskild försäljning av tillbehöret ske förrän tvisten har blivit slutligt 

avgjord eller tiden för väckande av talan har gått ut. 

I 88 b § 2 mom. U L föreskrivs att om fordran eller rättighet har tagits i 

miit och. när utmiitningen skedde. fråga om fordringens eller rättighetens 
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bestånd var beroende på särskild prövning eller avgjord genom beslut ~om 

inte hade vunnit laga kraft. det utmätta inte får utan gäldenärens samtycke 

säljas förrän tvisten har blivit slutligt avgjord eller borgenären har ställt 

pant eller borgen för den skada som kan tillskyndas gäldenären genom 

försäljningen. 

/,aRher1•d11i11ge11. I 5 kap. har beredningen under 19. 20. 21 och 24 ** 
tagit upp hestämmelser som ger kronofogdemyndigheten befogenhet att 

förelägga tredje man eller sökanden att väcka" talan. när tvist råder om 

vem som 1iger utmätt egendom eller om utmätt fordrans eller rättighets 

bestånd. Det är enligt beredningen som regel olämpligt att sälja 

egendomen innan tvisten har blivit slutligt avgjord. 

Beredningen föreslar beträffande de fall som avses i 5 kap. 19. 20 och 24 

** i förslaget att den utmätta egendomen. om tvisten är av väsentlig bety

delse. inte får utan tredje manners samtycke säljas innan tvisten har blivit 

slutligt avgjord eller. om förelägE:andet har getts tredje mannen. tiden för 

väckande av talan har gått ut. Om egendomen undantagsvis säljs trots att 

tvist rt1der och tredje mannen inte har samtyckt till försäljningen. hör 

enligt beredningen denna ske med förbehåll för tredje mannens rätt. En 

sådan försäljning mä.ste naturligtvis bli ogynnsam. om tvisten inte lir av 

helt underordnad betydelse. Om egendomen säljs utan förbehåll för tredje 

mans rätt trots att rättegång pagår. hör inflytande medel avsättas i den män 

det föranleds av tvisten. Förslaget ger också i 5 kap. 25 * möjlighet att ge 

förefaggande beträffande influtna medel. om den utmätta egendomen 

redan har ~ålts eller utmätt fordran har Jri\ ih in. Beredningen pftpebr att 

hestlimmelsen i första stycket i 9 kap. 4 * inte omfattar det fi.111 som 

hel\andlas i 5 kap. 21 *. 
Om tvisten rör bättre rätt till hela det objekt som har blivit utmätt. är 

den enligt beredningen regelmässigt av sådan väsentlig betydelse att 

o~jektet inte utan tredje mannens samtycke bör säljas innan tvisten har 

blivit slutligt avgjord. Skulle fördäggande ha getts i fall då utmiitnings

sökanden har pant- eller retentionsrätt i egendomen som g~iller mot tredj1.~ 

man. rör emellertid tvisten i n:aliteten endast frågan vem som skall 

uppbära eventuellt överskott vid försäljning resp. betalning på grund av 

ägarhypotek. I sådant fall bör försäljning även utan tredje mannens 

samtycke kunna ske utan att man avvaktar tvistens utg[rng. Beredningen 

framhåller att tvist i övrigt kan bl.a. röra tillbehör till utmätt egendom -

t.ex. utrustning till skepp - eller fråga huruvida i fastighet ingår viss äga. 

andel i samfällighet e.d. Tvister av underordnad betydelse kan inte 

rimligen fä fördröja försäljning av det utmätta objektet. Olägenheten av att 

försäljning i sådant fall sker trots tvisten inskriinker sig i huvudsak till att 

priset kan påverkas ogynnsamt i mindre mån. Tredje man går inte genom 

försäljningen miste om sin riitt. 

I 3 ~ tredje stycket anges vissa fall då lös egendom får omedelbart säljas 

utan hinder av vad som sägs i för~ta eller andra stycket i samma paragraf. 
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Motsvarande undantag bör enligt beredningen gälla i fall som avses i första 

sty<.:ket i 4 §. En bestiimmelse härom har tagits upp som andra mening i 

samma stycke. 

Beredningen påpekar att beträffande pantbrev som har blivit utmätt 

giiller enligt förslaget vissa särbestämrnelser. Pantbrevet får enligt I 0 kap. 

14 *andra stycket inte säljas. Däremot kan den egendom som pantbrevet 

avser tas i anspri\k eller pantbrevet pantförskrivas till sökanden. I 10 kap. 

15 och 16 §§föreskrivs. med visst förbehåll. förbud mot sådan åtgärd innan 

tvist om pantbrevet har blivit slutligt avgjord. Motsvarande gäller enligt 10 

kap. 17 § i fraga om skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reserv

delar till luftfartyg. Erinran om l 0 kap. 15-17 ** har tagits upp som tredje 

mening i första stycket av 9 kap. 4 §. 

Det kan. framhåller beredningen. självfallet inträffa att rättegång redan 

pågår om egendom som tas i miit eller att talan väcks utan att krono

fogdemyndigheten har gett något föreläggande. I sådant fall bör krono

fogdemyndigheten kunna ge det anstand med försäljning som finnes 

pi\kallat av omständigheterna. En bestämmelse härom har tagits upp som 

andra stycke i 4 *· Kronofogdemyndigheten fär bedöma huruvida situa

tionen är jämförlig med något av de fall som behandlas i första stycket. 

Bestiimmelsen kan enligt beredningen bli tillämplig även när talan har 

väckts efter föreläggande enligt 5 kap. :! I §. 

Beredningen påpekar att förslaget inte tar upp nt1gon bestämmelse om att 

försiiljning färske. om sökanden ställer säkerhet för skada. 

Remissyttrandena. Förslaget om att som förutsättning för försäljnings

förbud skall gälla att tvisten är av väsentlig betydelse kritiseras av 

acfrokat.rnmfl11ulet. Samfundet anser att detta villkor bör slopas så att 

försäljningsförbudet blir generellt, möjligen med undantag för sådana fall 

då försäljningen uppenbart är av ringa betydelse. 

Lydelsen av bestämmelsen i andra stycket bör enligt RSV ändras på 

sådant sätt att det framgår hur kronofogdemyndigheten som regel skall 

handla i fall som avses där. 

Fiiredraganden. Jag delar beredningens uppfattning om i vad mån tvist 

angående utmätt egendom bör utgöra hinder mot egendomens försäljning. 

En remissinstans har kritiserat förslaget att tvisten skall vara av väsentlig 

betydelse för att hindra försäljning. Som beredningen har anfört bör emel

lertid inte tvister som är av underordnad betydelse för egendomens värde 

fä fördröja försäljning. Beträffande fastighet gäller sedan några år tillbaka 

att tvist om fastigheten eller om tillbehör hindrar försäljning av fastigheten 

endast om tvisten är av väsentlig betydelse. Denna ordning torde inte ha 

föranlett olägenheter. Jag godtar sålunda beredningens förslag om nämnda 

förutsättning. 

Första stycket forsla meningen i beredningens förslag gäller även vid 

föreläggande som avses i 5 kap. :!6 § i samma förslag. dvs. vid återvinning 

i samband med utmätning. Eftersom departementsförslaget inte innehåller 
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hest:immclser om [ttervinning vid utmätning. har ni)gon motsvarande hfö1-

visning inte tagits upp i nu förevarande paragraf. 

I övercnsstiimmelse med beredningens förslag omfattar inte första 

stycket i paragrafen det fallet all föreliiggande har meddelats enligt 4 kap. 

22 ~ i departementsförslaget. dv~. nlir tvist räder om utmiitt fordrans eller 

riittighets beständ. Det iir i detta fall inte fräga om att ta hänsyn till tredje 

mans r:itt utan om att fordran dler riittighct inte skall slumpas bort till 

undt.>rpris p~i grund av ovisshet om dess bestånd. Fallet hänförs i förslaget 

till andra stycket i paragrafen. 

Som tredje mening i första stycket har heredningen tagit upp en erinran 

om att i fri"iga om tvist som rör utmiitt pantbrev eller annan intecknings

handling giilkr 10 kap. l."i-17 ~~-Denna erinran synes onödig och har inte 

fött nhglin motsvarighet i departementsförslaget (jfr l ~ andra stycket i 

förevarande kapitel). 

En remissinstans har ansett a;:t i andra stycket hör anges hur krono

fogdemyndigheten som regel sbll handla i fall som avses där. Bestlim

melsen omfattar emellertid flera olika situationer. Det kan dessutom vara 

fdga om en helt obefogad talan fr:ln tredje mans sida. Det är knappast 

möjligt att meddela gemensamma regler för dessa olika fall. och detta 

synes inte heller nödviindigt. Har föreläggande meddelats enligt 4 kap. 22 

~. bör det praktiskt taget alltid anstt1 med försäljning tills tvisten har lösts. 

I andra fall bör kronofogdemyndigheten förfara med ledning av bestäm

melserna i första stycket. Jag vill pnpeka att andra stycket givet vis inte 

avser det fallet att utmiitningsbeslutet har överklagats till hovriitten. 

Jag vill tilliigga att bestlimmelserna i förevarande paragraf exklusivt 

reglerar frt1gan i vad mfrn tvist om äganderätten till utmätt egendom utgör 

hinder för kronofogdemyndighet,~n att sälja egendomen. Har talan om 

äganderätten till utmiitt egendom väckts utan stöd av föreläggande. kan 

domstolen inte inhibera exekutiv i'örsiiljning av egendomen (jfr 15 kap. 3 * 
RB>. 

6 * Paragrafen innehåller regler om vissa hinder mot försäljning när 

utmiitning har skett hos dödsbo resp. när andel i dödsbo har utmätts. Den 

motsvarar 9 kap. 6 * i beredningens förslag. 

Giilla11Jc riill. I 88 a * UL finns en särskild bestämmelse angående för

siiljning av utmiitt egendom för de1: fall att utmätning har skett hos dödsbo. 

Där anges att om borgenären inte hade panträtt eller retentionsrätt i egen

domen. denna inte får säljas innan en månad har förflutit efter det att 

bouppteckning förrättades eller tiden däiför gick till ända eller. om boet 

står under förvaltning av boutredningsman. innan uppgörelse har träffats 

angnende borgenärernas förnöjanue. Med pantrLitt avses i paragrafen även 

sådan rätt som enligt den nurner::t upphävda 17 kap. 6 ~ H B medförde 

förmtrnsrätt i fast egendom och annan s.k. legal pantriitt. Försäljning får 

dock ske. om de som företräder dödsboet samtycker därtill eller om 
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t:gendomen är s.:\dan som anges i 40 * I mom. UL. dvs. om den är undt:r

kastad förskämning eller snar förstörelse eller hastig! faller i värde ellt:r 

kräver alltför kostsam vård. 

Laghered11inge11. Förslaget tar i för:.ta och andra styckena av 9 kap. 6 ~ 

upp bcstiimmelser som ersiitter 88 a * UL. Beredningen framhåller att 

bestiimmelsen i första stycket omfattar sttväl dt:t fallet att exekutionstiteln 

gäller kirdran som redan den döde har ådragil sig som det fallet alt exeku

tionstiteln rör fordran som dödsboet har hunnit fo.l, a sig. Under det att 

glillande lag endast gör undantag för fordran med pantriill - diiri inräknat 

s.k. legal pantriitt - och retentionsrätt gör beredningens förslag i andra 

stycket av 6 *undantag för alla fall då sökanden pt1 annan grund än utmiit

ningen har särskild förmänsriitl i den utmätta egendomen. Bestämmelserna 

lir - liksom giillande lag - inte tilliimpliga när utmlitning har skett redan före 

gäldenärens di.id. 

Beredningen anför vidare att det inte sft sällan förekommer all andel i 

dödsbo tas i miit. Man försöker då att avvakta skifte. trots att krono

fogdemyndigheten enligt lagens bokstav strängt taget borde siilja andelen. 

Beredningen förcslar att som tredje stycke i 6 ~ tas upp en uttrycklig 

bestiimmelse att skifte bör avvaktas om det inte medför oskäligt dröjsmål. 

Med oskiiligt dröjsmål åsyftas enligt beredningen att det drar ut på tiden sa 
liinge att fördelen med skiftets avvaktande inte uppviiger dröjsmålet. 

rnildenären kan tiinkas sabotera önskemålet om skifte. 5 kap. 30 ~ inne

håller emellertid en bestämmelse. enligt vilken kronofogdemyndigheten 

kan hegära att dödsboets egendom avträds till förvaltning av boutreJ

ningsman eller att skiftesman förordnas. Förslaget ger allts:i möjlighet att 

iiven komma fram på den vägen. 

Fiiredragandrn. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 

beredningens förslag. Bestämmelsen i andra stycket av beredningens 

förslag har i departementsförslaget tagits upp som andra mening i första 

stycket. 

Det kan påpekas att efter lagändring år 1976 bouppteckning under vissa 

förutsättningar inte behöver förrättas. om i stiillet s. k. dödshoanmiilan 

görs. I de fall bouppteckning ersätts av sådan anmälan torde del i 

praktiken knappast komma i fråga alt utmätning sker hos dödsboet. 

Skulle det nt\.gon g[mg intrMfa. gäller första stycket i förevarande paragraf. 

Vad där sägs om det fallet att tiden för förriittande av bouppteckning gick 

ut måste nämligen anses tilliimpligt även i denna situation. Därvid avses 

liksom i andra fall tid som anges i 20 kap. l * ÄB (jfr 20 kap. 8 a * tredje 

stycket). 

7 * Denna paragraf. som motsvarar 9 kap. 7 9 i beredningens förslag, 

innehåller en erinran om att beträffande fast egendom finns särskilda 

hinder motförsiiljning föreskrivna i 12 kap. (se 14 * tredje stycket. 20 § 

tredje stycket samt 63 och 64 ~* ). 
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Andel i egendom 

Under denna rubrik meddelas bestämmelser om förfarandet efter det att 

utmätning har skett av andel i viss egendom. Paragraferna motsvarar 9 

kap. 8 och 9 ** i beredningens förslag. 

8 § Giillande riitt. I 67-69 ** FfL meddelas bestämmelser för det fallet 

att andel i fastighet har utmätis. 13estämmelserna möjliggör att hela fastig

heten kan säljas efter utmätnin:s av andel däri. I 67 l\ rfL föreskrivs 

sälunda att om andel i fastighet har blivit utmätt. överexekutor kan pil 

yrkande av sökanden. andelens ägare eller annan deHigare förordna att 

hela fastigheten skall säljas. Yrkande som framställs av någon av de d~irtill 

berättigade skall delges de övriga med föreläggande att komma in med 

yttrande inom viss tid. Vidare anges i paragrafen att i fråga om hinder mot 

den begärda försäljningen 6 och 7 §*lagen ( 1904:48 s. 1) om samägander;itt 

har motsvarande tillämpning. I 6 § samäganderättslagen anges att envar 

delägare i samfällt gods som anges i 1 * kan. om inte annat är avtalat 

mellan honom och övriga delägare, ansöka hos domstol att godset skall 

bjudas ut till försäljning på offentlig auktion för gemensam räkning samt 

att förordnande om utbjudande dock inte får meddelas. om annan deliigare 

visar synnerliga skäl för anstånd. 7 * innehåller bestämmelser för det fallet 

att delägare i samfälld fastighet har ansökt om fastighetens försäljning och 

annan delägare vill att gemenskapen skall upplösas genom klyvning. 

Med fastighet likställs i FfL tomträtt. Någon motsvarighet till möjlig

heten att efter utmätning av andel i fastighet sälja hela fastigheten finns i 

övrigt inte i fråga om lös egendom. 

Lagberedningen. Beredningen har ansett det motiverat att en mot

svarighet till möjligheten att efter utmätning av andel i fastighet sälja 

själva egendomen i dess helhet införs beträffande lös egendom. En sädan 

möjlighet behövs redan av det s:<älet att samäganderätt för samboende 

makar m.fl. enligt 5 kap. 18 § i beredningens förslag skall antas föreligga i 

fall då man f.n. utan vidare utmätc!r hela egendomen för ena makens gäld. 

I övrigt ligger det enligt beredningen i öppen dag att andel t.ex. i en bil i 

allmänhet inte är någon förmögenhetstillgäng som med fördel kan säljas. 

Inte heller är det välkommet för annan andelsägare att fä en ny med

delägare. Äger t.ex. makar eller syskon gemensamt objektet. blir situa

tionen radikalt förändrad, om en utomstäende träder in som delägare. Är 

sambruk uteslutet. äterstår att sälja egendomen enligt samägandcrätts

lagens bestämmelser. 

Den nya regeln innebär i huvudsak att man hos kronofogdemyndigheten 

för samman utmätning av andelsrätt med den möjlighet att läta sälja hela 

egendomen som finns i samäganderättslagen. Om en samägares - t.ex. 

makes - andel har blivit utmätt samt andra maken är solvent och önskar 

att familjen behåller egendomen, torde enligt beredningen förslaget leda 
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till att sistniimnda make ropar in egendomen på auktion eller fär köpa den 

under hand. Diirvid gflr halva köpeskillingen åter till honom själv. Natur

ligtvis kan det ucks{1 väntas att solvent rnake direkt betalar utmätnings

sökandens fordran. 

Första stycket i 9 kap. 8 ~ i beredningens förslag innehåller beträffande 

sriviil lös som fast egendom samma regler som nu finns i 67 ~ FfL beträf

fande fastighet. Heredningen pi'lpekar att reglerna inte är tillämpliga när det 

är andel i dödsho som har blivit utmiitt. Utmätning av sådan andelsrätt 

kan alltsn inte leda till att hela dödsboet (inkl. tillgångar och skulder) säljs, 

lika litet som t.ex. utmiitning av andel i handelsbolag eller av en aktie kan 

föranleda att handelsbolaget resp. aktiebolaget säljs. 

I andra stycket ges en undantagsbestämmelse för det fallet att den 

egendom i vilken gäldenären har andel ingår i enkelt bolag eller partrederi. 

Det är enligt beredningen inte fullt klart huruvida enskilda objekt som 

inghr i enkelt bolag eller andel i sådant o~jekt kan utmiitas för sig eller om 

den som har fordran mot bolagsman i sHillet är hiinvisad till att utmäta 

dennes hela andel i holagsförmögenheten. Betriiffande utmätning hos part

redare har beredningen i betiinkandet Utsökningsrätt XI (s. 78) förordat att 

med utmiitning av andel i fartyg skall anses följa även gäldenärens rättig

heter och skyldigheter i part rederiet enligt reglerna för frivillig överlåtelse. 

Om emellertid partrederiet skulle i mycket hög grad avvika från det 

normala - t.ex. ha stora förnyelsefonder eller binda delägarna otillbörligt 

genom nagot extremt villkor - var det möjligt att partrederiet kunde anses 

falla utanför den ram som sjölagen anger för partrederi eller att det 

extrema villkoret kunde anses ogiltigt mot gäldenärens borgenärer. 

För den hiindelse - med rätt eller orätt - andel i viss egendom som ingår 

i enkel! bolag eller partredares andel i fartyg blir utmätt torde det enligt 

beredningen som regel inte vara rimligt att på grund av andelsutmätningen 

sälja det objekt vari gäldenären har andelsrätt. Emellanåt kan det dock 

vara motiverat att göra undantag, t.ex. om enkelt bolags verksamhet är 

obetydlig eller den drivs av makar. Travhästar tillhör inte sällan tva eller 

flera gemensamt. Möjligen kan da ibland enkelt bolag föreligga. Utmätning 

av andel i travhäst är inte ovanlig. I fråga om partrederi kan rörelsen 

tänkas vara pn upphällningen och fartyget vara upplagt. Med hänsyn till 

det sagda innehåller andra stycket i 8 * en bestämmelse att första stycket 

inte fär utan synnerliga skäl tilHimpas i fråga om egendom som ingår i 

enkelt bolag eller partrederi. 

Betriiffande samiigandcrätt i gruvrörelse framhåller beredningen att om 

gruvbolag är handelsbolag, egendom som utgör en handelsbolagets tillgtmg 

naturligtvis inte kan utmiitas för fordran mot holagsman. Skulle gruvbolag 

kunna vara enkelt bolag, griper andra stycket i 8 § i förslaget in. 

Beredningen erinrar i detta sammanhang om att samäganderättslagen i 19 

* andra stycket innehåller en bestiimmelse att beträffande egendoms

gemenskap mellan äkta makar eller deli\gare i oskiftat dödsbo eller dem 
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som iir samman bolag eller är redare i samma fartyg eller deltagare i 

samma gruvrörelse gäller vad som är särskilt föreskrivet därom. Av andra 

stycket i 9 kap. 8 * i förslaget följer att 6 och 7 ** samäganderiittslagen kan 

undantagsvis komma att av kronofogdemyndigheten tillämpas beträffande 

egendom som ingår i enkelt bolag eller partrederi. trots att den lagen eljest 

inte iir tillämplig pi\ sådan eg.~ndomsgcmcnskap. I fråga om makar 

anmärker beredningen att 19 ~ andra stycket samäganderättslagen inte 

utesluter tillämpning av samma l;ig, om vardera maken har andel i visst 

objekt (t.cx. fastighet), vare sig h;in innehar andelen som sitt giftorättsgods 

eller som sin enskilda egendom. 

Gemenskap i handelsbolag eller enkelt bolag kan. framhåller bered

ningen. även upplösas genom likvidation i följd av holagsmans konkurs (se 

29 och 52 ~~lagen 1895:64 s. I om h;indelsbolag och enkla bolag). Del i de 

vrirden som ingår i bolaget kan ph det siittet bli tillgiinglig för bolagsmans 

borgenärer. 

Reredningcn pfipekar att sam~i;~anderiitt också kan förekomma beträf

fande fordran. Om andel i fordrar. har blivit utmätt. kan andelen drivas in 

för sig. ätminstnne om fordringen inte ~ir knuten till löpande skuldebrev 

e .d. Det ~ir enligt beredningen föga mening med att efter utmätning av 

andel i fordran som inte ~ir av löpande beskaffenhet eller jämställd med 

löpande fordran vidta i\tgiird för att sälja eller driva in fordringen i dess 

helhet. I tredje stycket av 8 * för·~sli\s därför att hestiimmelserna i första 

och andra styckena inte skall gälla andel i fordran, om andelen med fördel 

kan drivas in för sig. Här åsyftas enligt beredningen inte den rättsliga 

möjligheten att driva in andel av fordran fiir sig utan det praktiskt 

ändamålsenliga i att förfara pi\ sf1dcmt sätt. Avcn om det rättsligt är möjligt 

att driva in andel av fordran ka11 tillviigagi\ngssiittet vara förenat med 

hetydande besvär eller andra olägenheter. om inte fordringsandelen 

betalas frivilligt. När det inte är praktiskt lämpligt <Jtt driva in den utmätta 

andelen i viss fordran. hör hela fordringen kunna drivas in eller säljas. 

Bestämmelse härom har tagits upp som andra mening i tredje stycket. Det 

innehiir bl.a. att kronofogdemyndigheten kan med tillämpning av första 

stycket förordna att hela fordringe!l skall drivas in. 

Beredningen framhaller att i\tgiird enligt första eller tredje stycket natur

ligtvis inte innehär att vad som fl:iler in eller drivs in för andel som till

kommer annan iin giilden~iren får användas till betalning av utmätnings

sökandens fordran mot giildeniiren. Influtna medel skall fördelas efter de 

andelstal som gilller for deliigarna ; egendomen och endast vad som. efter 

avdrag för förriittningskostnaden~a. belöper på gäldenärens andel får 

anviindas till betalning av utmätningssökandens fordran. 

Försäljning av andel i egendom inverkar inte pfi pant- eller retcn

tionsriitt som gäller i egendomen. Inte heller medför enligt beredningens 

mening exekutiv försäljning av an·:lel i lös egendom <Jtt nyttjanderätt till 

egendomen upphör. 
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Rl'111i.uyttrande1111. Beredningens förslag att utmätning av andel i viss 

lös eller fast egendom skall kunna leda till försiiljning av hela egendomen 

godtas i princip av samtliga remissinstanser. ,'frea hm·riitt understryker att 

förslaget. som innebär att omviigen över samäganderättslagen blir onödig. 

i väsentlig mån torde underlätta tillämpningen av bestämmelsen om sam

ägandepresumtion vid samboende. Lii11sstyre/sen i Jiinkiipings liin finner 

den föreslagna möjligheten nödvändig med hänsyn till besfammelsen om 

samägandepresu mtion. 

Några remissinstanser ställer sig emellertid kritiska till reglernas utform

ning. Salunda anser RS \/ att vissa betänkligheter kan anföras mot att de 

enligt verkets mening föråldrade bestämmelserna i samäganderättslagen 

får ganska stor praktisk betydelse utan att de samtidigt överses. Enligt 

krono}i>gih'.föreni11ge11s mening bör samäganderättslagen omarbetas så att 

den harmonierar med balkens regler. 

Be1räffande den föreslagna paragrafens tillämpningsområde framhaller 

RS \/ att medan samiiganderättslagen gäller fastighet. lös sak. aktie. obliga

tion och skuldebrev. dock inte vid vissa slags egendomsgemenskap. bered

ningens förslag innebär att vissa bestämmelser i samäganderiittslagen blir 

generellt tillämpliga vid utmätning av andel i viss lös eller fast egendom. 

Den föreslagna lydelsen, som hl.a. avser att utesluta andel i dödsbo. är 

enligt RSV oacl:eptabel. Det är nödvändigt att precisera vilken egendom 

som omfattas. Därvid är det enligt RSV uppenbarligen lämpligast att sam

äganderättslagen och de nu aktuella bestämmelserna får avse samma slags 

egendomsgemenskap. S1·<·a hm-riitt anser att det av lagtexten bör framgå 

att bestämmelserna inte är tillämpliga efter utmätning av andel i dödsbo. 

Förslaget om att indragning inte utan synnerliga skäl får tilliimpas 

betrliffande egendom som ingår i enkelt holag är enligt kro11<~fi1gdefiire

ninge11s 
1
mening ägnat att minska det praktiska värdet av reglerna. Med 

hänsyn till bl.a. bestämmelsen i I 0 kap. 4 ~ om förbud mot försäljning till 

underpris ifrågasätter föreningen om denna inskränkning är nödvändig. 

Föreningen anser att de rättsliga problemen angående innebörden av 

delägarskap i enkelt bolag kan lösas i den praktiska tillämpningen. 

Ett par remissinstanser tar upp mi.~jligheten till indragning såvitt avser 

egendom som ingar i partrederi. S1·ea horriitt anser att det över huvud inte 

bör gå för sig att på grund av utmätning av andel i fartyg som ingår i part

rederi säija hela fartyget. Sjölagens nya partrederiregler vilar på uppfatt

ningen alt verkställighel mot fartyget (eller annan rederiegendom) är 

möjlig endast för den som har exekutionstitel mot envar av delägarna. Inte 

heller går det att konstruera en sådan försäljning med tillämpning av sam

äganderättslagen. Om utrnätningssökanden eller kronofogdemyndigheten 

betraktas som inträdd part redare. är det sjölagens regler om upplösning av 

partrederi som mflste tillämpas och de tillåter inte en så. lättvindig upp

lösning av rederiet. Däremot kan utmätningssökanden pi\ denna viig 

länkas framkalla en utlösning av andelsrätten. Utredningen angående 
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i11s/..ril'lli111< m· riitt till lt(fifärtyg 111.111. finner tveksamt om utmätning av 

partrcdarcs fartygsandel bör kunna föranleda försäljning av hela fartyget. 

Försäijningen är nämligen svårförenlig med redarnas delade ansvarighet. 

Annorlunda förh!lller det sig enligt utredningen. om partredarna inte skulle 

:itnjuta förmfmen av delad ansvarighet på grund av att partrederiavtalet 

inte har anmiills för kungörande enligt 40 ~ sjölagen. 

Fr?tgan om det bör krävas yrk:mde för att kronofogdemyndigheten skall 

kunna förordna om hela egendomens försäljning tas upp av liinsstyrelscn i 

I\ opparherg.1· liin. Uinsstyrelse:1 framhåller att eftersom försäljning av 

andel i lös egendom endast undantagsvis kan tänkas inbringa ntigot 

nämnviirt belopp det finns skäl anta att i vart fall sökanden nästan alltid 

kommer att begära att hela egendomen säljs. Yrkande härom kan fram

ställas långt efter utmätningen. Över yrkandet skall delägarna beredas 

tillfälle att yttra sig. varefter kronofogdemyndigheten skall meddela 

beslut. Innan försäljning fär ske skall beslutet vinna laga kraft. Det kan 

alltstl komma att förflyta avsevärd tid frän utmätningen till försäljningen. 

Det är emellertid ofta angeläge:: att lös egendom säljs så kort tid som 

möjligt efter utmätningen, bl.a. för att inte ränta på fordringsbeloppet skall 

öka alltför mycket. För att handläggningstiden skall förkortas ifrågasätter 

länsstyrelsen om inte kronofogdemyndigheten bör kunna självmant 

förordna om försäljning av hela egendomen. Sådant förordnande hör 

kunna meddelas redan vid utmätningstillfället. Försäljning av egendomen 

bör därefter kunna ske inom en månad om inte delägare gör invändning 

inom viss tid. 

RSV. som utgår frän att med termen sökande i beredningens förslag 

förstås endast den som begär verkställighet i enskilt mäl, framhåller att en 

si1dan innebörd medför att staten i allmänt mät inte kan påkalla tillämpning 

av förevarande bestämmelser. Denna konsekvens kan inte godtas. RSV 

upplyser att det redan nu är vanligt att kronofogdemyndighet, när den 

överlämnar allmänt mfll om utmiitning av fastighetsandel till överexekutor. 

samtidigt begär att hela fastigheten skall säljas. Liknande synpunkter 

beträffande paragrafens tillämpning i allmiinna mål anförs av /..ro11ofoKJe

jhrcni111;en. 

S1·ea lwrrätt ställer sig något tveksam till all yrkande av sökanden om 

indragning av återstående andelar skall tillmätas rättslig betydelse på det 

sätt som beredningen har föreslagit. Det är enligt hovrätten visserligen 

troligt att en försäljning av enbart gäldenärens andel inbringar propor

tionellt sett mindre än en försäljning av hela egendomen. Men om andels

försiiljningen skulle inbringa tillräckligt för att sökandens fordran skall bli 

betald, bör enligt hovrätten sökanden inte kunna framtvinga försäljning av 

hela egendomen mot samtliga deliigares vilja. 

Beträffande förutsättningarna i övrigt för förordnande om hela egen

domens försäljning framhåller RS V att anknytningen till samäganderätts

lagen innebär att begäran om sadan försiiljning kan bemötas med "synner-
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liga skäl för anstånd". RSV anser med hänvisning till doktrinen att härmed 

bör i första hand förstas ett särskilt dåligt konjunkturläge eller eljest 

speciella förhållanden som gör en försäljning förlustbringande. Denna 

innebörd kan nämnda bestämmelse dock inte ha vid utmätning. eftersom 

exekutiv försäljning som regel är förlustbringande. Beredningen tycks dock 

t'nligt motiven vara av annan uppfattning. RSV framhåller för sin del att 

enligt erfarenheterna från tillämpningen av nuvarande regel heträffande 

fastighet har gäldenärens meddelägare kommit i ett kanske alltför ofördel

aktigt liige genom de aktuella reglerna. RSV anser därför att frågan om 

meddeliigares ställning vid tillämpning av samäganderättslagen bör 

omprövas. 

A vt'n liinsstyrelsen i Jiimtlam/s liin anser att utnyttjande av möjligheten 

att efter utmätning av andel i fastighet siilja hela fastigheten kan i 

praktiken leda till resultat som för de indragna andelarnas ägare framstår 

som uppenbart obilligt. LRF anser det tveksamt om kronofogdemyn

digheten efter utmätning av makes andel i viss egendom bör kunna mot 

andra makens bestridande förordna om hela egendomens försäljning. För

bundet. som framhäller att utmätningen kan röra egendom som ena maken 

har särskilt intresse av. ifrågasätter om inte som villkor för försäljning av 

hela egendomen bör gälla att gäldenärens make medger försäljning eller att 

beaktansvärda skäl föreligger. 

Fiiredraga11de11. Beredningens förslag att det efter utmätning av andel i 

säviil lös som fast egendom skall finnas möjlighet att sälja egendomen i 

dess helhet. har i princip godtagits av samtliga remissinstanser. Även jag 

anser att det finns goda skäl för förslaget. Försäljning av andel i viss 

egendom ger i allmänhet förvärvaren en oviss ställning och medför därför 

ofta att andelen säljs till underpris. Detta är till nackdel för sökanden och 

även för gäldenären. Enligt departementsförslaget skall lös egendom som 

gäldenären och den som varaktigt sammanbor med honom har i sin 

gemensamma besittning .presumeras tillhöra dem under samäganderätt (4 

kap. 19 § ). Detta ökar behovet att efter utmätning av andel i lös egendom 

kunna dn in annan andel i det exekutiva förfarandet. 

Om försäljning sker enbart av den utmätta andelen. kan förvärvaren 

därefter. såvitt avser egendom som omfattas av samäganderättslagen. 

enligt nämnda lag påkalla försäljning av hela egendomen. Den föreslagna 

ordningen innebär därför beträffande egendom som faller under sam

äganderättslagen att utmätning av andel i egendom och möjligheten enligt 

samiiganderiittslagen att få hela egendomen utbjuden till försäljning förs 

samman i ett förfarande hos kronofogdemyndigheten. Vad som av 

köpeskillingen belöper på annan delägares andel än gäldenärens skall 

tilldelas den delägaren och fär givetvis inte användas till betalning av 

utmätningssökandens fordran. Jag delar sålunda uppfattningen att 

möjlighet att sälja egendomen i dess helhet i princip bör finnas även efter 

utmätning av andel i lös egendom. 
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Samiigandcriittslagen är enligt sin lydelse tilfämplig pti fastighet samt lös 

sak. aktie, ohligation och skuldchrev (I *i lagen. jfr 19 h Uppriikningen 

torde dock inte vara uttömmande. Utanför lagens tilliimplighetsomr{1dc 

faller bl.a. vissa rättigheter samt muntliga fordringar. Enligt beredningens 

förslag skall däremot nu förevarande paragraf generellt avse lös eller fast 

egendom (med de undantag sc:m följer av andra och tredje styckena). 

Detta har kritiserats av en remissinstans. rör egen del anser jag det 

tveksamt 0111 förevarande bestämmelse i U 8 hör fa ett vidare ti!lii111pnings

område än sa111äganderiittslagen. En sådan ordning innehiir att efter 

utmätning av andel i vissa riittigheter 111.m. annan deliigares andel kan mot 

dennes önskan dras in i Jet exekutiva fii1i'arandet. trots att den utmätta 

andelens iigare i annat fall inte kan framtvinga försäljning av egendomen i 

dess helhet. Även om en sådan olikhet kanske snarare skall anses hero pt1 

en ofullständighet i samiiganderättslagen iin på att beredningens förslag i 

och for sig går för långt. är det enligt min mening inte tillfredsställande att 

en giildenär och hans borgenärer skall fä mera långtgående befogenheter 

gentemot gäldenärens meddeliigare än gäldenären själv har då utmätning 

inte är aktuell. Man kan inte heller bortse från att det beträffande vissa 

rättigheter kan vara mindre Himpligt att egendomsgemenskapen över 

huvud skall kunna tvangsvis upplösas genom försäljning av riittigheten i 
dess helhet. 

Det kan ocksä.påpekas att enligt hcredningens förslag skall, pa grund av 

hänvisningen till 6 § samäganderättslagen. det förh:'lllandet att gäldenären 

och övriga delägare tidigare har träffat avtal om att gemenskapen inte får 

upplösas genom hela egendomens försäljning utgöra hinder iiven mot att i 

det exekutiva förfarandet dra in övriga andelar. Det synes mindre väl 

förenligt härmed att sådan möjlighet skulle stl'! till buds i fall då det redan 

av lag följer att den utmätta andelens ägare. frånsett utmätning. inte har 

rätt att påkalla försäljning av hela egendomen. En följd skulle ocksi\ bli att 

olika regler skulle giilla vid utmätning och konkurs. Att utesluta egendom 

som faller utanför samäganderättslagen från tillämpningsomr;\det för före

varande bestämmelse torde inte medföra några större olägenheter i prak

tiken. 

Med hänsyn till det anförda ha:: jag stannat för uppfattningen att bestäm

melsen bör fä samma tillämpningsområde som samäganderättslagen. Om 

reglerna angående upplösning av samäganderätt vid en framtida revision 

av samäganderättslagen vidgas till att avse ytterligare egendomsslag. bör 

tillämpningsområdet för förevarande bestämmelse i UB vidgas på mot

svarande sätt. 

I enlighet med det sagda ange~; i departementsförslaget att förevarande 

bestiimmelser är tilliimpliga när utmätning har skett av andel i viss 

egendom som tillhör två eller tlern och samäganderättslagen är tillämplig. 

Av lydelsen framgår att hestämm1~lserna inte gäller bl.a. efter utmätning av 

andel i dödsbo. 
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Sarn:iganderiittslagcn lir inte rilliimplig beträffande egendomsgemenskap 

mellan holagsmän i enkelt holag eller partredare. liven om viss egendom 

iigs gemensamt av bolagsmännen resp. partredarna efter bestfönda 

andelar. I stiillet gäller reglerna i handelsholagslagen resp. sjölagen. 

Eftersom tilli\mpningsomrädet för förevarande paragraf i departements

förslaget har begriinsats till att gälla i fall då samiiganderättslagen är 

tilliimplig. faller bl.a. samägd egendom som ingår i enkelt bolag eller part

rederi utanför. iiven om andel i sttdan cgendom skulle kunna utmätas 

särskilt. Jämfört med heredningens förslag innebär departementsförslaget i 

förevarande hänseende att inte heller i sädana undantagsfall som ttsyftas i 

andra stycket av beredningens förslag kan annan delägares andel i 

egendom som ingär i enkelt bolag eller i partrederi dras in i det exekutiva 

förfarandet. I den mt111 bolagsmans resp. partredares andel i viss egendom 

som ingår i enkelt bolag eller partrederi anses kunna utmiitas för sig fär 

andekn ocksa säljas separat. Utmätning kan emellertid i stället ske av 

giildeniirens andel i det enkla bolaget resp. part rederiet. däri inräknat hans 

andel i egendom som ingår i bolaget n:sp. rederiet. Detta kan ofta vara en 

hiittre lösning. Av det sagda följer att andra stycket i beredningens förslag 

saknar motsvarighet i departementsförslaget. 

För att kronofogdemyndigheten skall kunna förordna om försäljning av 

hela egendomen krävs enligt beredningens förslag att sökanden. gälde

nären eller annan delägare har framställt yrkande därom. En remissinstans 

har. i syfte att handläggningstiden skall minskas. ifrägasatt om inte krono

fogdemyndigheten hör kunna självmant meddela sådant förordnande. En 

sådan ordning skulle emellertid kunna medföra att försäljning av hela 

egendomen kommer till stånd, trots att ingen av delägarna och inte heller 

sökanden önskar det. Detta är enligt min mening inte lämpligt. Det kan 

också betvivlas att man skulle vinna så mycket tid. Jag godtar därför 

beredningens förslag att förordnande om försäljning av hela egendomen 

inte skall kunna meddelas utan föregtlende begäran däro'm av någon av 

niinmda sakägare. Sökanden. gäldenären och annan delägare bör under

rättas när utmätning har skett av <mdel i egendom som avses i förevarande 

paragraf. Föreskrift härom kan meddelas av regeringen. 

Med termen "sökanden" i förevarande paragraf avses. på samma sätt 

som i andra bestämmelser i U B. även staten resp. kommun såvitt gäller 

allmänna mål (se I kap. 7 § första stycket). 

Några remissinstanser har kritiserat de villkor som föreslås gälla vid 

kronofogdemyndighetens bedömande huruvida hela egendomen skall 

säljas. I ett par remissyttranden har gjorts gällande att förslaget ibland 

kan leda till obilligt resultat för gäldenärens meddelägare. särskilt när 

denne är gäldenärens make. En av dessa remissinstanser har också ifril.ga

satt hur 6 § samäganderättslagen skall tillämpas av kronofogdemyn

digheten. En remissinstans har undrat om sökanden bör mot delägarnas 

önskan kunna framtvinga försäljning av hela egendomen i fall då för-
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säljning av den utmätta andelen skulle inbringa tillräckligt mycket för att 

sökanden skall få betalt för sin fordran. Två remissinstanser har också 

ansett att bestämmelserna i samäganderättslagen. till vilken förslaget 

hänvisar. är föråldrade och bör ses över. 

För egen del vill jag anföra följande. Enligt samäganderättslagen är 

delägare i egendom som avses i lagen i princip berättigad att få ge

menskapen upplöst genom försäljning av egendomen i dess helhet. 

Frånsett det fallet att delägarna har avtalat .annat eller att egendomen 

utgörs av fastighet som kan bli föremål för klyvning. kan förordnande 

om hela egendomens försäljning hindras endast om delägare visar syn

nerliga skäl för anstånd. Om utmätt andel säljs för sig. kan därefter 

den som förvärvar andelen ansöka om försäljning av hela egendo

men, varvid nyssnämnda bestämmelser i samäganderättslagen blir 

tilHimpliga. Det är därför inte lämpligt att för indragning av andel i för

säljning efter utmätning av anna:1 andel snävare förutslittningar gäller ;in 

när frä.gan kommer upp vid direkt tillämpning av samäganderättslagen. 

Jag godtar sålunda beredningens förslag att prövningen huruvida hela 

egendomen skall säljas skall ske enligt de grunder som enligt samägande

rlittslagen gäller när deHigare i egendomen har ansökt om försäljning av 

hela egendomen. Jag är inte beredd att i nu förevarande sammanhang ta 

upp frä.gan om eventuell översyn av samäganderättslagens bestämmelser. 

Anknytningen till 6 och 7 ~~ samäganderättslagen innebär att krono

fogdemyndigheten efter invändning därom har att pröva bl.a. huruvida 

synnerliga skäl föreligger mot indragning av annan andel. Ett sådant skäl 

kan vara att tidpunkten för försäljning skulle medföra förlust för meddcl

ägaren. Även andra omständigheter kan emellertid utgöra synnerliga skiil. 

Det förhållandet att försäljning i exekutiv ordning ofta medför sämre 

resultat än annan försäljning saknar naturligtvis i och för sig betydelse. 

Vad som har sagts i det föreg~tendt utesluter inte att kronofogdemyn

digheten i viss utsträckning bör kunna ta hänsyn till att fråga är om för

säljning med anledning av utmätning. Har t.ex. försäljning av hela 

egendomen begärts av utmätningssökanden. medan gäldenären och övriga 

delägare motsätter sig sådan försäljning. och kan försäljning av enbart den 

utmätta andelen antas vara tillräcklig för att sökanden skall få betalt för sin 

fordran. hör synnerliga skäl anses föreligga för att sökandens begäran inte 

skall bifallas. Det är emellertid knappast troligt att sökanden i sådant fall 

skall begära att hela egendomen :;äljs. I allmänna mål behöver man över 

huvud inte räkna med att sökanden. dvs. staten resp. komrnun. skall 

påkalla försäljning av hela egendomen utan att detta är sakligt motiverat. 

I andra meningen i första stycket anges att när någon av berörda 

sakägare har yrkat försäljning av hela egendomen, de övriga av dessa 

sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig över yrkandet. Föreskrifter om 

delgivning m.m. kan meddelas av regeringen. 

Samäganderättslagen är enligt sin lydelse tillämplig bl.a. på "skulde-
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brev'". Härmed avses löpande skuldebrev och vissa andra därmed jäm

ställda skuldebrev. rniremot torde bl.a. vanliga enkla skuldebrev falla 

utanför och även muntliga fordringar. Eftersom förevarande paragraf i 

departementsförslaget är inskränkt till att avse egendom beträffande 

vilken sam~iganderättslagen är tillämplig. gäller bestämmelserna inte ford

ringar som faller utunför nämnda lag. I fraga om fordringar som omfattas 

av lagen har bestllmmelser tagits upp i andra stycket av förevarande 

paragraf. Bestämmelserna överensstämmer i sak med tredje stycket i 

beredningens förslag. 

9 § Giillande riitt. Om överexekutor enligt 6 7 § Ffl~ förordnar om hela 

fastighetens försäljning. riiknas enligt 68 § första stycket hela fastigheten 

som utmätt när beslutet meddelas. Fastigheten fär inte säljas innan 

beslutet har vunnit laga kraft. Andra och tretlje styckena i 68 § innehålle· 

vissa föreskrifter angftende sakäga1förteckning och skyddsbelopp resp. 

anslutningsrätt vid försäljning av fastighet i fall som nu avses. I 69 § första 

stycket anges att om yrkande enligt 67 § inte framställs eller om sadant 

yrkande inte vinner bifall. överexekutor skall låta utbjuda den utmätta 

andelen till försäljning i den ordning som gäller för exekutiv försäljning av 

utmätt rättighet. Detsamma giiller, om yrkande enligt 67 §bifalls men för

säljning av fastigheten inte kommer till stånd. I andra stycket av 69 § 

meddelas en särskild föreskrift om utfärdande av köpebrev. Enligt 71 § 

första stycket skall talan mot beslut i fråga som avses bl.a. i 67 § föras 

särskilt. Överexekutor skall delge tappande part beslutet. om beslutet inte 

har meddelats i hans närvaro. 
LaRheredninRen. BesHimmelser. gemensamma för lös och fast 

egendom. vilka motsvarar 68 § första stycket Ftl., har tagits upp i första 

stycket av 9 kap. 9 § i beredningens förslag. Att egendomen räknas som 

utmätt medför naturligtvis inte, framhåller beredningen. att utmätnings

sökunden får förmånsrätt i det hela. Diiremot inträder andra rättsverk

ningar av utmätningen, såsom att delägarna inte fl\.r förfoga över 

egendomen på sätt som står i strid mot utmätningen. Denna verkan 

inträder emellertid regelmässigt redar; genom utmätning av viss delägares 

andel. I allmänhet fordras alla delägares medverkan för att förfogande 

över egendom skall ha rättslig verkan. Eftersom utmätning av viss andel 

enligt 5 kap. 27 * första stycket i beredningens förslag innebär förbud för 

andelsiigaren att förfoga över sin andel (med undantag som framgår av 

andra stycket i paragrafen) eller delta i förfogande över hela egendomen i 

strid mot syfte! med utmätningen innebär regelmässigt redan andelsutmät

ningcn att dcfägarna inte kan förfot'a över det hela i strid mot utmätnings

sökandens intresse. 

Beredningen påpekar att av det förhållandet att kronofogdemyn

dighetens beslut skall vinna laga kraft innan försäljning får äga rum 

framgftr indirekt att särskild talan skall föras mot beslutet. Särskild 

8 kap. 9 § 583 



Prop. 1980/81: 8 

bestiimmelse om fullföljdstiden for tredje man har tagits upp i 19 kap. 27 § 

andra stycket tredje meningen i beredningens förslag. Bestämmelse om hur 

beslutet bör delges ägare av andel som har dragits in kan lämpligen 

meddelas i administrativ ordning. 

Andra stycket i 9 § innehåller en bestämmelse i fråga om såväl lös som 

fast egendom vilken motsvarar 69 § första stycket FfL. med den av

vikelsen att det är kronofogdemyndigheten som skall ombesörja försälj

ningen. Diir:iilmte har uppmärksammats att det i fråga om andel i fordran 

kan bli aktuellt att driva in andelen i stiillet för att sälja den. 

Beredningen påpekar att i IJ kap. 67 § meddelas vissa kompletterande 

bestiimmelser för det fallet att andel i fastighet har utmiitts. 

Fiireclr11ga11de11. Jag godtar i huvudsak vad beredningen har föreslagit i 

9 kap. 9 ~. Enligt min mening bör dock försäljning av hela egendomen 

kunna ske trots att kronofogdemyndighetens beslut inte har vunnit laga 

kraft fall dä lös egenom hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam 

vård (jfr 4 § tredje stycket i förevarande kapitel). I departementsförslaget 

har vidare andra stycket j1imkats något med hänsyn till att förordnande 

enligt ~ * i fräga om fordran även kan gå ut på att hela fordringen skall 

drivas in. I övrigt överensstämmer departementsförslaget med bered

ningens förslag. 

Beträffande innebörden av uttrycket "försäljning i den ordning som 

griller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet" får jag hänvisa till vad 

som siigs under 9 kap. 3 §. 

Tredje mans rätt till betalnin~ 

Fiiredraga11dn1. I förevarande underavdelning i 8 kap. i departe

mentsförslaget anges vad som krivs för att. när viss borgenär har fätt ut

miitning. annan borgenär skall [\. betalning ur den utmätta egendomen. 

Bestiimmelserna överensstämmer i huvudsak med motsvarande avsnitt i 9 

kap. i beredningens förslag. Efter det att beredningen avgav sitt förslag har 

emellertid förmfrnsrättslagen kompletterats med bestämmelse om 

förmttnsriitt för registrerat båtbyggnadsförskott (4 * 4). Denna förmånsrätt 

har beaktats i departementsförslaget. Även vissa andra ändringar i 

förmånsriittslagen har beaktats. Vid utformandet av bestämmelserna har 

vidare uppmärksammats att vissa förmånsrätter kan gälla i fordran som 

drivs in i stället för att säljas. 

JO § Denna paragraf. som motsvarar 9 kap. JO ~ i beredningens förslag, 

innehltller bestämmelser om rätt för borgenär med sjöpanträtt eller luft

pantriitt att fl\ betalt för sin fordran ur utmätt egendom. när egendomen 

har utmätts för annan borgenärs räkning. 

Giil/1111de riitt. När fartyg, som inte är infört i skeppsregistrct eller i mot

svarande utländska register. eller gods i fartyg eller i luftfartyg har sålts 
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exekutivt. har enligt 139 § I mom. UL borgenär, som hade sjö- eller luft

panträtt i egendomen, rätt att fä betalning ur köpeskillingen enligt vad som 

anges i efterföljande paragrafer. Förutsättning är dock att borgenären har 
framställt yrkande därom före auktionen eller, om egendomen har sålts 

under hand, före köpeskillingsfördelningen. 

Enligt 91 c § UL kan borgenär. vars fordran är förenad med sjöpanträtt i 

utmätt egendom och vars rätt till betalning ur denna är ostridig eller 

styrks. begära att egendomen säljs för hans fordran. Om han har framställt 

sådan begäran, fär förfarandet inte läggas ned därför att frågan om för

säljning för utmätningssökandens fordran förfaller. Bestämmelsen är 

tillämplig på annan egendom än sådan som regleras i SfL. 

Lagheredningen. Beredningen har i första stycket av 9 kap. 10 § tagit 

upp en bestämmelse som motsvarar 139 § I mom. UL. Eftersom bered

ningen i sitt förslag, i motsats till U L och LfL. skiljer mellan registrerat 

och inte registrerat luftfartyg och inte hänför annat än försäljning av 

registrerat luftfartyg under 12 kap. i förslaget, har emellertid i 9 kap. 10 § 

även tagits med luftpanträtt i oregistrerat luftfartyg. Av 14 kap. 8 § andra 

stycket följer. anför beredningen. att för fordran som inte har anmälts i tid 

utdelning kan utgå ur överskott som eljest skulle tillkomma den sålda 

egendomens ägare. Denna bestämmelse kan i hithörande fall bli aktuell om 

egendomen har sålts på auktion. 
Som andra stycke i 10 § i beredningens förslag har tagits upp bestäm

melser som motsvarar 91 c § UL. med den utvidgningen att bestäm

melserna även skall gälla borgenär som har luftpanträtt. 

Föredraganden. Departementsförslaget överensstämmer i sak med 

beredningens förslag. Första stycket har dock omarbetats redaktionellt. 

Att även skepp eller luftfartyg som är registrerat utomlands faller utanför 

paragrafens tillämpningsområde följer av I kap. 8 § i förslaget. 
Före försäljningen eller. om försäljning sker under hand, före fördel

ningen bör kronofogdemyndigheten underrätta känd borgenär som har 

sjöpanträtt eller luftpanträtt i egendomen och upplysa vad denne har att 

iaktta om han önskar få betalning (se 91 § 3 mom. UL, jfr 9 kap. 2 §andra 
stycket departementsförslaget). Föreskrifter härom kan meddelas av rege

ringen. 

11 § Paragrafen innehåller bestämmelser om handpanthavares och 

retinents rätt till betalning. Den motsvarar 9 kap. 11 § i beredningens 

förslag. 

Gällande rätt. I 71 § I mom. UL föreskrivs att om någon har gäldenärs 

lösa egendom som handpant eller med rätt att kvarhålla den till säkerhet 

för fordran, detta inte hindrar att egendomen utmäts för annan fordran. 

Den som innehar egendomen är skyldig att ta betalning i förtid i den 

ordning som anges i 6 kap. UL. Han är dock inte pliktig att avstå från sin 

pant- eller retentionsrätt utan att hans fordran blir betald, om inte för-
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säljning skall ske för fordran med lika eller bättre rätt. Vissa ytterligare 

föreskrifter om handpanthavares och retinents ställning vid utmätning för 

annan fordran finns i 92 och 138 ~§ U L. 

Lagherl'll11i11ge11. Beredningen framhåller att 9 kap. 11 * i förslaget i sak 

ansluter till 71 * I mom. UL. Beredningen har ansett det överflödigt att ta 

upp någon föreskrift, motsvarande första meningen i 71 ~ I mom. UL. Att 

gäldenärens rätt får utmätas - med respekterande av panthavarens eller 

retinentens rätt enligt vad som sägs därom - synes utan vidare klart. I 11 * 
tas därför endast upp en regel scm motsvarar andra och tredje meningarna 

i 71 * I mom. UL. Någon före~;krift om att panthavaren eller retinenten 

skall anmäla sin fordran föreslås inte. Enligt beredningen fär krono

fogdemyndigheten sätta sig i förbindelse med honom och ta reda pfl de 

villkor under vilka han innehar egendomen. Detta överensstämmer med 

regleringen i U I .. 

I detta sammanhang fäster heredningen uppmärksamhett:n vid generell 

pantförskrivning och pantförskr.vning till säkerhet för viss kredit som får 

utnyttjas av gäldenären i mån a·v behov. En generell pantförskrivning till 

säkerhet för gäldenärens alla aktuella eller framtida skulder till pant

havaren kan enligt beredningen självfallet inte hindra att det övervärde 

som panten representerar får utmätas med beaktande av dä aktuella 

skulder. I aktuella skulder bör här även inbegripas villkorlig fordran. om 

det inte Hingre beror på borgenären huruvida eller när den blir definitiv. 

När pantförskrivningen endast avser ett speciellt rättsförhållande. måste 

motsvarande gälla. Om t.ex. pant har lämnats till en bank för ett garanti

åtagande mot tredje man som är bindande för hanken, får säkerheten inte 

försämras genom utmätning av panten. 

Beredningen berör särskilt frågan huruvida, när pantförskrivning har 

skett till säkerhet för checkräkningskredit, gäldenärens rätt att utnyttja 

checkräkningskrediten skall fä utgöra hinder mot att pantens aktuella 

övervärde angrips genom utmätning. Det kan enligt beredningen inte gärna 

få stå gäldenären fritt att utnyttja krediten efter behag och samtidigt hindra 

borgenär att få sådan utmätning. För att inte en befintlig tillgång skall 

genom checkräkningskrediten obehörigen undandras utmätning mäste 

antingen gäldenärens rätt till outnyttjad kredit eller också panten. med 

förbehåll för redan skedd belåning. kunna tas i mät. Enligt beredningens 

mening kan gäldenären inte genom kreditavtal med kreditgivaren 

undandra övriga borgenärer lämnad pant som utmätningsobjekt i den män 

krediten inte är utnyttjad i utmätningsögonblicket. Något hinder att genom 

utmätning av panten tillgodogöra det då befintliga övervärdet kan inte 

föreligga. 

Remissyttrandena. S1·ea horriitt delar inte beredningens mening att det 

inte behövs någon bestämmelse om att handpanträtt eller retentionsrätt i 

gäldenärens egendom inte hindrar att egendomen utmäts för annan 

fordran. Beredningens motiv till paragrafen ger enligt hovrätten intryck av 

8 kap. 11 !I 586 



Prop. 1980/81: 8 

att det iir giildenärens riitt till pantsatt egendom och inte sjlilva egendomen 

som skall utmätas. Även om det har begränsad praktisk betydelse hur 

utmiitningsobjektet betecknas i detta hänseende. förordar hovrätten att 

sistnämnda uttryckssätt begagnas så långt möjligt. dvs. att sakutmätning 

sker i stiillet för riittighetsutmätning. 

Beredningens uttalanden om utmätning i fall då gäldenären har gjort en 

generell pantförskrivning eller pantförskrivning till säkerhet för viss kredit 

som fttr utnyttjas av giildcnären i mån av behov har föranlett yttranden 

från nagra remissinstanser. Ban/.:.inspe/.:tionen har inte något att invända 

mot heredningens uttalanden men framhaller att det vid utmätning av 

egendom som har liimnats till bank som pant för checkräkningskredit kan 

intrMfa samma komplikation som vid utmätning av tillgodohavande på 

checkkonto utan kredit. Banken måste i en sådan situation anses be

rättigad att på kontot för checkräkningskrediten debitera inlösta checkar 

för eventuell slutlig avräkning mot pantens värde under samma förutsätt

ningar som banken kan ta i anspråk ett tillgodohavande på checkkonto 

utan kredit. Inspektionen hänvisar till beredningens uttalanden under 5 

kap. 4 ~ i sistnämnda fråga. Banken behöver all!så i praktiken inte sällan 

ett visst rådrum innan den kan uppge i vilken utsträckning pantens värde 

har blivit utnyttjat av gäldenären. 

RSV framhåller att verket delar beredningens uppfattning att den som 

har pantsatt viss egendom riJI säkerhet för en helt eller delvis outnyttjad 

checkriikningskredit inte bör kunna undandra egendomen från utmätning 

genom kreditavtalet. Frtigan om krediten eller panten skall utmätas är 

emellertid så kontroversiell att lagstiftaren bör lämna ett klart besked. 

RS V framhiiller vidare att säkerhet inte alltid lämnas för checkräknings

kredit och att fråga har kommit upp huruvida en såd:m kredit kan utmätas 

om den är helt eller delvis outnyttjad. Enligt verket är det angeläget att lag

stiftaren tar ställning även till den frågan. Även /.:.r0111~f'ogdeföre11i11ge11 

förklarar sig dela den uppfattning som har kommit till uttryck i bered

ningens uttalanden. I fråga om checkräkningskredit till säkerhet för vilken 

pantförskrivning har skett anser föreningen att utfästelse om kredit inte är 

något lämpligt utmätningsobjekt. Det kan ifrågasättas om sådant löfte har 

förmögenhetsvärde och man måste utgå från att banken i händelse av 

utmätning utnyttjar den kvittningsrätt som enligt vanliga lånevillkor till

kommer banken. 

Fiiredraganden. Jag godtar beredningens förslag angående betalning till 

handpanthavare och retinent vid utmätning för annan borgenärs fordran. I 

departementsforslaget har uttryckligen angetts att den panträtt som 

t'lsyftas är handpanträtt. Häri inbegrips även panträtt i lös egendom som 

på grund av egendomens beskaffenhet stiftas utan tradition. t.ex. panträtt 

i muntlig fordran efter denuntiation (jfr 4 ~ '.! förmånsrättslagen, som har 

samma innebörd). Paragrafen har vidare jämkats något bl.a. med hänsyn 

till att den utmätta egendomen kan utgöras av fordran. som skall drivas in 
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i stället för att säljas. Villkoren för försäljning av utmätt egendom, i vilken 

tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt, regleras i 9 kap. 4 §andra 

stycket. 
En remissinstans har ansett att uttrycklig bestämmelse bör meddelas om 

att handpanträtt eller retentionsrätt i viss egendom inte utgör hinder mot 

utmätning av egendomen för annan borgenärs fordran. Det är emelle11id 

utan särskild föreskrift uppenbart att sådan säkerhetsrätt inte kan hindra 

utmätning för annan borgenärs fordran, lika litet som annan förmånsrätt 

hindrar utmätning. Att utmätning får ske utan hinder av att annan 

borgenär har handpanträtt eller retentionsrätt i egendomen framgär 

dessutom indirekt av förevarande paragraf (se liven 6 kap. 7 ~ andra 

stycket och 9 kap. 4 § andra stycket). En bestämmelse av antytt slag -

vilken f.ö. inte skulle ha sin plats i förevarande kapitel - måste därför 

anses överflödig. Utmätning beträffande egendom, som är föremål för 

panträtt eller retentionsrätt bör avse själva egendomen och alltså ske 

såsom sakutmätning. 

I likhet med remissinstanserna godtar jag beredningens uttalanden 

angående utmätning när generdl pantförskrivning har ägt rum eller 

pantförskrivning har skett till säkerhet för viss kredit som får utnyttjas av 

gäldenären vid behov. Jag anser sålunda bl.a. att i fall då giildenären har 

ställt egendom som pant för checkräkningskredit och denna inte har ut

nyttjats till fullo utmätning kan ske av panten, med förbehåll för skedd 

belåning. Som en remissinstans har framhållit bör i fråga om bankens rätt 

att debitera kontot för inlösta checkar tillämpas samma principer som 

gäller vid utmätning av checkkonto utan kredit (se härom under 4 kap. 15 
§). 

En särskild fråga är om utmätning, som ett alternativ till utmätning av en 

av giildenären ställd pant för checkräkningskredit. kan ske av gäldenärens 

rätt till outnyttjad kredit (se Walin i Svensk Juristtidning 1977 s. 483. jfr 

Burling i Festskrift till Knut Rodhe s. 31 ). Frågan torde ha särskild 
betydelse i fall då pant för checkräkningskredit har ställts av tredje man 

eller dä säkerheten utgörs av borgen. Rätt till outnyttjad kredit kan inte 

anses som en fordran i vanlig mening, dvs. som en förmögenhetstillgång. 

Detta sammanhänger med att begagnande av rätten till krediten är förenad 

med återbetalningsskyldighet. Utmätning av gäldenärens rätt till out
nyttjad kredit skulle innebära att kronofogdemyndigheten sätter gälde

nären i skuld. Redan härav följer enligt min mening att sådan rättighet inte 

kan utmätas. Rätten att utnyttja beviljad kredit torde f.ö. i allmänhet inte 

kunna överlåtas, i vart fall inte utan bankens medgivande (jfr 5 kap. 5 * ). 
Jag vill påpeka att om den som har beviljats krediten har låtit överföra 

beloppet till ett annat konto i banken. tillgodohavandet på detta konto 

naturligtvis kan utmätas. Det är emellertid dä inte fråga om utmätning av 

outnyttjad kredit. 
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12 * I paragrafen ges bestämmelser om rätt för den som har lämnat 

förskott till båtbyggnad att fä betalt för sin fordran ur utmiitt egendom. 

Paragrafen saknar motsvarighet i beredningens förslag. 

Giilla11de riitt. Den som har bes@lt båt och har lämnat eller utfäst sig att 

lämna tillverkaren förskott av pengar eller byggnadsämnen kan enligt 

lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott låta ta in därom 

upprättat skriftligt avtal i protokollet hos Stockholms tingsrätt. Därefter 

har han enligt föreskrift i samma lag förmi'msriitt i byggnadsämnena och 

vad som för hans räkning har tillverkats med förskottet. Förmånsrätten 

har i förmånsrättslagen tagits upp i 4 ~ 4. I UL finns inte någon bestäm

melse om riitt för sådan borgenär att fä betalt när egendom i vilken 

förmånsrätten gäller har utmätts för annan borgenärs fordran (jfr 139 * 
UL>. Det torde innebära att borgenären för att fä betalning ur egendomen 

själv måste söka utmätning. 

Fiircdraga11de11. Anledning torde saknas till att förmånsberättigad 

fordran på grund av båtbyggnadsförskott inte skall kunna göras gällande 

när egendom i vilken förmånsrätten gäller har utmätts för annan fordran. I 

annat fall måste borgenär med sådan förmånsrätt för att bevaka sin rätt 

själv söka utmätning i egendomen. En sådan ordning synes onödig. Om 

borgenär som avses nu medges rätt att fä betalning när egendomen har 

utmiitts för annan fordran. kan detta också bidra till att förhindra att 

borgenären tar initiativ till en eljest onödig konkurs. Det kan erinras om 

att enligt departementsförslaget skall envar av övriga särskilda förmåns

rätter kunna ·göras gällande när egendom i vilken förmånsrätten gäller har 

utmätts för annan fordran_, 

Jag föreslår på grund av det sagda att även förmånsriitt på grund av 

registrerat båtbyggnadsförskott skall kunna beaktas i mål om utmätning 

för annan fordran. För att fordringen skall beaktas bör krävas att den 

anmäls. I fråga om ue närmare förutsättningarna för sådan anmälan bör 

gälla detsamma som i 10 * föreskrivs beträffande sjöpanträtt och luft

panträtt. 

Före försäljningen resp .. om försäljning sker under hand. före fördel

ningen bör kronofogdemyndigheten underrätta känd borgenär som har 

förmånsrätt i egendomen för fordran på grund av bätbyggnadsförskott och 

upplysa vad han har att iaktta om han vill ha betalning <jfr 9 kap. 2 * andra 

stycket). Föreskrifter härom kan meddelas av regeringen. 

13 § I paragrafen meddelas bestämmelser om rätt för företagsinleck

ningshavare och annan borgenär som har förmånsrätt enligt 5 § förmäns

rättslagen alt fä betalning ur utmätt egendom. Paragrafen motsvarar 9 kap. 

l 2 ~ i beredningens förslag. 

Giillande riitt. Om utmätt egendom svarar för företagsinteckning. har 

enligt 139 ~ 2 mom. U L inteckningshavaren rätt att fä betalning ur 

köpeskillingen. om han har framställt yrkande därom inom tid som i I 
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mom. anges beträffande sjöpanträtt och luftpanträtt. dvs. före auktionen 

eller. om egendomen har sålts under hand, före köpeskillingsfördelningen. 

Vad som har sagts nu gäller dock inte i den mån sådan betalning måste 

anses obehövlig för att trygga inteckningshavarens och efterföljande 

inteckningshavares rätt. Vid prövningen härav skall hänsyn tas även till 

sä.dan egendom som gäldenären på annat sätt än genom företagsinteck

ningen har ställt som säkerhet för inteckningshavarens fordran. 

förmånsrätten på grund av företagsinteckning regleras i 5 § första 

stycket 2 förmtrnsrättslagen. Förmånsrätt i lös egendom. som hör till 

näringsverksamhet vari företagsinteckning kan meddelas. följer enligt 5 ~ 

första stycket I även med fordra:1 hos hyresgäst eller arrendator på grund 

av hyres- eller arrendeavtal angf.ende lägenhet eller jord som var avsedd 

för verksamheten. dock inte för större belopp än som svarar mot tre 

mttnaders hyra eller ett års arrendeavgift. Sådan förmånsrätt nämns emel

lertid inte i UL och kan alltsn inte utan vidare göras gällande när 

utmätning har skett för annan fordran. 

l.ugheredningm. Beredningen anser att hyresvärd eller jordägare som 

har förmttnsrätt ei1ligt 5 § första stycket I förmånsrättslagen bör jämställas 

med företagsinteckningshavare. I enlighet härmed föreskrivs i första 

stycket i 9 kap. 12 § att den som ·~nligt 5 § förmånsrättslagen har förmåns

rätt och anmiiler sin fordran enligt: vad som anges i 10 §har rätt att fä betal

ning, om det inte är obehövligt för att trygga honom eller dem som har 

sämre förmånsrätt i egendomen enligt förstnämnda lagrum. Vidare 

föreslås i andra stycket att vid prövningen hänsyn skall tas även till 

säkerhet som borgenären på annan grund har i gäldenären tillhörig 

egendom. 

Remissyttrandena. Beredningens förslag att borgenär med förmånsrätt 

enligt 5 ~ första stycket I förmån:ifättslagen skall vid utmätning för annan 

borgenärs fordran ha riitt till betalnin!l enligt samma förutsättningar som 

gäller för innehavare av företagsinteckning har inte föranlett erinran i 

något remissyttrande. Kro11oj(J,~·Jeföre11i11ge11 tillstyrker förslaget och 

framhåller att bestämmelsen minskar risken för att fordringsägare med 

sådan förmånsrätt skall behöva tvinga fram konkurs för att hindra att hans 

rätt äventyras genom betalning till borgenär med sämre förmånsrätt. S1·ea 

horriitt uttalar sig på liknande sän. Även konkurslagskommitten tillstyrker 

uttryckligen förslaget. 

Beträffande den rätt till betalning som tillkommer innehavare av 

företagsinteckning uppger kronojiJgdefiireninxen att det anses tveksamt 

om gäldenären eller inteckningshavare som har yrkat betalning skall 

tilldelas överskott som uppkommer sedan utmätningssökanden har 

erhållit betalning före inteckning~havaren. Om <let avses att intecknings

havaren skall få överskottet, bör enligt föreningen lydelsen av nu före

varande paragraf jämkas. 

Bankföreningen påpekar att utmätt fordran kan ingå i företagsintecknad 
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egendom. Vid försäljning är inteckningshavarens rätt till betalning säker

ställd genom att han enligt I 0 kap. 2 och 8 ~~ i beredningens förslag skall 

underrättas särskilt. Någon motsvarande underrättelseskyldighet har 

däremot inte föreskrivits vid indrivning. Föreningen anser att under

rättelse även vid indrivning av fordran bör lämnas till varje sak ägare, vars 

rätt beror av åtgärden. Föreningen förutsätter vidare att i administrativ 

ordning föreskrivs skyldighet för kronofogdemyndigheten att anskaffa 

gravationsbevis vid utmätning av egendom som kan vara föremål för 

företagsinteckning. 

Fiireclraganclen. I likhet med beredningen och samtliga remissinstanser 

anser jag att även hyresvärds och jordägares fordran som avses i 5 *första 

1 stycket I förmånsrättslagen bör kunna beaktas när egendom som omfattas 

av förmånsditten har utmätts för annan fordran.· 

En remissinstans har tagit upp det fallet att överskott uppkommer sedan 

utmiitningssökanden har fått betalt före företagsinteckningshavare. vilken 

har yrkat betalning i målet. Fråga uppkommer då om överskottet skall 

tillkomma gl\ldenären eller inteckningshavaren. Enligt min mening saknas 

anledning att ge gäldenären företräde till sådant överskott framför inteck

ningshavare som har anmält sin fordran. Överskottet bör alltså tilldelas 

inteckningshavaren. Vidare bör, liksom f.n., möjlighet finnas att även i 

annat fall dela upp influtet belopp mellan inteckningshavare och 

sökanden. Vad som har sagts nu bör gälla även i fråga om borgenär med 

förmånsrätt enligt 5 * första stycket I förmånsrättslagen. För att tvek

samhet i nu angivna hänseenden inre skall råda bör lagtexten jämkas. 

Paragrafen har vidare jämkats med tanke på att utmätt egendom som 

belastas av nu ifrågavarande förmånsrätter kan utgöras av fordran, som 

drivs in i stället för att säljas (jfr 4 § första stycket 6 och 7 lagen om 

företagsinteckning och 5 ~ andra stycket förmånsrätts lagen). I övrigt 
överensstämmer departementsförslaget i sak med beredningens förslag. 

Kronofogdemyndigheten bör vara skyldig all anskaffa gravationsbevis 

före försäljning av egendom vilken hör till näringsverksamhet som kan 

omfattas av företagsinteckning (se 91 * 5 mom. ULL Före försäljningen 

eller. om försäljning sker under hand eller utmätt fordran drivs in. före 

fördelningen bör kronofogdemyndigheten underrätta känd borgenär som 

har förmånsrätt i egendomen enligt 5 s förmånsrättslagen (se 91 § 4 mom. 

U L. jfr 9 kap. 2 * andra stycket i departementsförslaget ). Bestämmelser i 

nämnda avseenden kan meddelas av regeringen. 

14 § Denna paragraf. som motsvarar 9 kap. 13 s i beredningens förslag, 

innehåller bestämmelser om uttagande av konkurskostnader och fordran 

med allmän förmånsrätt ur egendom som säljs exekutivt under konkurs. 

Giil/1111cle riilt. Finns i konkursbo egendom i vilken särskild förmånsrätt 

gäller. skall enligt 81 § första stycket KL såvitt det inverkar på de borge

närers rätt som inte har sådan förmånsrätt i den egendomen. av egen-
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domens avkastning och köpeskaling betalas kostnaden för egendomens 

vård och försäljning samt <let arvode till rättens ombudsman och för

valtare. som enligt 82 och 83 §;} skall utgå för egendomen. Då särskild 

förmånsriitt gäller i boet tillhörig egendom. får enligt ;:ndra stycket i para

grafen inte till förfäng för någon. som har sådan förmånsrätt eller förmåns

rätt som skall beaktas framför den särskilda, av egendomens avkastning 

och köpeskilling betalas annan konkurskostnad än som anges i första 

stycket. 0.11 den särskilda förmånsriitten grundar sig pä förctagsinteck

ning. får dock iiven övriga konkurskostnader bestridas av egendomen. i 

d1~n mån boet eljest inte lämnar tillgång därtill. Av KL följer att nämnda 

kostnader utgår med biista rätt ur egendomen. I fråga om exekutiv för

säljning av registrerat skepp (inkl. registrerat skeppsbygge), luftfa11yg och 

intecknade reservdelar till luftfartyg samt fast egendom finns i I 0 och 11 ** 
SIL 10 och 11 *§ LfL och 25 och 26 §§ FfL bestämmelser om hur kostna

derna skall tas ut. I övrigt saknas uttryckliga bestämmelser därom. 

Förhållandet mellan särskilda och allmänna förmånsrätter regleras i 15 § 

förmtinsriittslagen. Som huvudregel anges där att särskild förmånsrätt har 

företräde framför allmän förmånsrätt. Fordran med allmän förmånsriitt 

enligt 10 § - dvs. vissa fordringar som står konkurskostnaderna nära - tas 

dock ut. om det behövs, före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 

eller 8 ~ - dvs. vissa hyres- och arrendefordringar samt fordran som har 

förmånsrätt pä grund av företagsinteckning eller utmätning - i anran lös 

egendom än tomträtt. 

Betrlitfande registrerat skepp (;nkl. registrerat skeppsbygge) samt luft

fartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg finns i 10 § SfL och 10 § 

LfL bestiimmcfser hur fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 § 

förm<'\nsriittslagen får tas ut före fordran med förmånsrätt på grund av 

utmätning. I frl'tga om viss annan fjs egendom finns bestämmelser i 139 § 3 

mom. UL. Där anges att om fartyg, som inte är infört i skeppsregistret 

eller i motsvarande utländska register, eller gods i fa11yg eller i luftfartyg 

skall säljas utmiitningsvis under konkurs. borgenär som för sin fordran har 

formänsriitt enligt JO § förmånsrättslagcn har rätt att få betalning ur 

köpeskillingen, om han har yrkat det före auktionen eller, om egendomen 

har sälts under hand, före köpeskillingsfördelningen. I övrigt innehåller 

inte U L någon bestämmelse som älägger utmätningsmannen att beakta 

fordran med allmän förmänsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen i samband 

med försiiljning av utmätt egendom eller fördelning av influtna medel. 

Förhållandet mellan utmätning och konkurs regleras närmare i KL. 

Enligt ::!4 § första stycket första meningen KL gäller som huvudregel att 

om utmätning har skett innan beslut om konkurs har meddelats, verkstäl

ligheten skall fortgä utan hinder av konkursen. I andra meningen sägs 

emellertid att om utmätningssökanden inte hade panträtt och den förmåns

rätt som han har vunnit genom lll:mätningen skall gå åter (se 38 § KL), 

belopp, som enligt U L skulle ha utgetts till utmätningssökanden eller 
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annan borgeniir som inte hade pantriitt. i stället skall redovisas till för

valtaren. Enligt 195 ~ KL likställs i frf\ga om lös egendom retentionsrätt 

med panträtt. St1vitt avser fast egendom likställs med panträtt annan 

särskild förmånsrätt som gäller i egendomen och som inte grundas på 

utmätning. Motsättningsvis framgår av 24 * första stycket KL att om 

utmiitningssökanden hade panträtt eller om den förmånsrätt som han har 

vunnit genom utmätningen inte skall återgå, utbetalning skall ske till 

borgenären i den män annat inte följer av SfL. LfL eller Ffl.. eller bestäm

melserna i 139 * UL. Detta innebär att återvinningsfristen i samma omfatt

ning blir utslagsgivande för borgeniircns rätt oavsett vad slags egendom 

som har blivit utmiitt och oberoende av när försäljning eller redovisning 

sker. 

Enligt 24 ~ andra stycket KL kan under vissa förutsiittningar verkstål

ligheten i utmiitningsmi\.let skjutas upp. om förvaltaren eller borgenä· 

hegär det. Enligt tredje stycket i paragrafen skall. under förutsättning att 

utm;itningssökanden inte hade pantriitt i egendomen och att den förmåns

rätt som han har vunnit genom utmiitningen skall gå åter enligt 38 § KL. 

även utmätningen gå äter, om förvaltaren begär det innan egendomen har 

sålts. 

Laghereil11i11ge11. Första stycket i paragrafen rör konkursbos kostnader. 

Beredningens förslag innebär att när egendom skall säljas exekutivt under 

konkurs. betalning skall utgå för kostnaderna. om de anmäls enligt vad 

som anges i 10 §.Av 14 §framgår dock att speciella bestämmelser alltjämt 

skall gälla i fråga om registrerat skepp. registrerat luftfartyg, intecknade 

reservdelar och fast egendom. Genom dessa bestämmelser görs dock inte 

något avsteg från principen. Beredningen påpekar att hur mycket som fär 

tas ut ur egendomen bestäms i 81 § KL. Därav följer att det inte alltid när 

egendomen säljs kan vara fullt klart hur stort beloppet är. Anmälan fär då 

ske reservationsvis med ett preliminärt uppskattat belopp. 

I andra stycket föreslår beredningen. som utgår från förmånsriittslagens 

lydelse år 1973, bestämmelse angående fordringar med allmän förmånsrätt 

enligt 10-12 ** förmånsrättslagen. Beredningen framhåller att den 

reglering som gäller beträffande behandlingen av fordringar med allmän 

förmånsrätt enligt 10-12 ** förmånsrättslagcn så till vida är inkonsekvent 

att den gör skillnad mellan olika slags egendom. Detta har blivit särskilt 

framträdande sedan särskilda förmånsrätter i fast egendom - inkl. 

förmånsrätt på grund av utmätning - genom lagändring år 1971 har för

klarats skola gå före fordringar med allmän förmånsrätt. Dessförinnan 

kunde fordringar med allmän förmånsrätt alltid göras gällande med bättre 

rätt än fordran med förmånsrätt på grund av utmätning, när fast egendom. 

luftfartyg. intecknade reservdelar till luftfartyg. fartyg, gods i fartyg eller 

gods i luftfartyg skulle säljas exekutivt under konkurs. Genom lagen 

1971: 1043 har fast egendom uteslutits ur den gruppen. Beträffande annan 

lös egendom än som har nämnts nu gäller den förut berörda enklare regle-
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ringen att utmätning som inte är föremål för återvinning leder till att allmän 

förmånsrätt inte kan göras gällande i egendomen eller i vad som inflyter. 

vare sig egendomen har sålts före konkursen eller säljs under konkursen 

eller utmätningen gällde egendom som över huvud inte behöver säljas 

(t.ex. pengar. banktillgodohavande eller annan fordran som kan drivas in). 

Beredningen har övervägt huruvida den sist berörda enklare regleringen 

borde utsträckas att gälla även för egendom som avses i 139 § 3 mom. U L. 

Under den bestämmelsen inbegrips emellertid även objekt som kan ha 

betydande värde, t.ex. oregistr(:rat skepp eller skeppsbygge (jfr 62 § 4 

mom. UL). och som därför lämpligen bör jämställas med registrerat skepp 

i förevarande hänseende. Beredningen har därför inte för sin del ansett sig 

böra lägga fram förslag i den riktningen. Å andra sidan har beredningen 

inte ansett tillräcklig anledning föreligga att utsträcka principen i 139 § 3 

mom. UL till all lös egendom. En sådan åtgärd skulle enligt beredningen 

medföra alltför godtyckliga resultat vid de vanliga utmätningarna av lös 

egendom som inte faller under niimnda specialbestämmelse. Beredningen 

erinrar om att enligt 10 kap. 10-13 §§ i förslaget utmätt fordran helst bör 

drivas in och sålunda inte säljas annat än som en sista utväg. Indrivning 

kan ta avsevärd tid och utmätningsborgenärens rätt bör inte vara beroende 

av att indrivning tillämpas i stället för att fordringen säljs. Beredningen 

föreslår dock att nämnda regel utsträcks till att gälla även oregistrerat luft

fartyg. i analogi med vad som enligt 139 § 3 mom. UL gäller oregistrerat 

skepp. Detta sammanhänger med att 12 kap. i beredningens förslag inte 

skall gälla oregistrerat luftfartyg. 

Frånsett nämnda tillägg för oregistrerat luftfartyg överensstämmer 

andra stycket av 9 kap. 13 * i ber·~dningens förslag med UL. 
Remissyttrandena. Förslaget i vad mån borgenärer med allmän 

förmånsrätt skall ha rätt till betalning ur egenuom som säljs exekutivt 

under konkurs berörs endast av kronofi>gdeföreningen. Föreningen delar 

uppfattningen att sällan förmånsrätt inte bör kunna göras gällande i fråga 
om lös egendom i allmänhet. Denna enkla reglering har enligt föreningen 

visat sig praktisk. varför Jet är tillfredsställande att någon ändring däri inte 

föreslä.s. 

Fr'iredra1:anden. Enligt 70 och 71 §§ KL kan konkursförvaltaren begära 

att fartyg - såväl registrerat skepp som annat fartyg - luftfartyg. inteck

nade reservdelar till luftfartyg. gods i fartyg eller i luftfartyg samt fast 

egendom säljs i den ordning S•Jm gäller för utmätt sådan egendom. 

Exekutiv försäljning av egendom som ingår i konkursbo kan även ske till 

följd av utmätning (jfr 23 och 24 §§ KLJ. 
Jag godtar beredningens förslag angående uttagande av konkurskostnad 

ur egendom som säljs exekutivt under konkurs. I departementsförslaget 

har emellertid lydelsen av första stycket i paragrafen jämkats redak

tionellt. 

Beträffande frågan i vad mån fordran med allmän förmånsrätt bör kunna 
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tas ut ur egendom som säljs exekutivt under konkurs vill jag framhålla 

följande. Efter det att beredningen avgav sitt förslag har saken kommit i 

ett annat läge till följd av att förhållandet mellan särskilda och allmlinna 

förmånsrätter har ändrats. Löne- och pensionsfordringar som avses i 12 

och I 3 §§ förmånsriittslagen !tidigare l I och 12 **)har numera inte i n~'lgnt 

fall företräde framför fordran med särskild förmä.nsrätt. Endast fordran 

med allmän förmånsrätt enligt IO § förm.:\nsrättslagen kan tas ut före 

fordran med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 *· dvs. före fordran med 

förmånsrätt på grund av företagsinteckning m.m. eller utmätning. 

Till fordringar som är förenade med allmiin förmänsriitt enligt l 0 ~ hör 

borgenärs kostnad för gäldenärens försiit.tande i konkurs och för beslut att 

dödsbos egendom skall avträdas till förvaltning av boutredningsman samt 

begravnings- och bouppteckningskostnad. när gäldenären har avlidit före 

konkursbeslutet. Dit hänförs vidare arvode och kostnadsersättning till god 

man enligt ackordslagen ( 1970:8471. tillsynsman enligt samma lag elier KL 
'~ ' 

eller förordnad boutredningsman, om fordringen belöper på tid Jnortl sex 

månader innan konkursansökningen gjordes eller därefter. Allmän 

förmånsräll enligt I 0 * följer slutligen med kostnad för särskild åtgärd som 

under nämnda tid har vidtagits med gode mannens eller tillsynsmannens 

godkännande eller av boutredningsmannen och uppenbart har varit till 

borgenärernas bästa. Som villkor för att nämnda kostnader skall vara 

förenade med förmånsrätt gäller att beloppet är skäligt med hänsyn till 

omständigheterna. 

Jag vill erinra om att i samband med de berörda ändringarna i förmäns

rättslagen övervägdes om inte även fordringar med allmän förmånsrätt 

enligt 10 § förmånsrättslagen borde genomgående stå tillbaka för de 

särskilda förmånsriitterna (prop. 1975/76: 12 s. 33 och LU 1975/76:5 ). 

Föredragande statsrådet ansåg emellertid att sådana fordringar alltjämt 
borde ha företräde framför fordran som är förenad med företagsinteckning 

och fordran hos hyresgäst eller arrendator samt fordran för vilken 

utmätning har skett. Detta godtogs av riksdagen. Jag är inte beredd att nu 

föreslå ändring på denna punkt. De fordringar som omfattas av 10 * 
förmånsrättslagen står konkurskostnaderna nära och förtjänar att såvitt 

möjligt tillgodoses. De torde dessutom som regel uppgå till mindre belopp. 

Den nuvarande ordningen om i vad män borgenär som har allmän 

förmånsrätt enligt JO ~ förmånsrättslagen har rätt till betalning ur egendom 

som säljs exekutivt under konkurs torde ha visst samband med vad som 

gäller angående konkursförvaltares möjlighet att begära exekutiv för

säljning av lös egendom som inte är utmätt (71 § KLJ. Gränsdragningen 

såvitt gäller nu förevarande fråga synes dock något godtycklig. Härtill 

kommer att nuvarande reglering i vissa fall leder till inkonsekvenser. När 

konkursförvaltare säljer egendom som hör till näringsverksamhet, har han 

att tillämpa 15 § förmånsrättslagen. Det innebär att fordran med allmän 

förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen vid behov får företräde framför 
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fordran som är förenad med företagsinteckning eller annan förmånsrätt 

enligt 5 ~ samma lag. Har egendomen i stället utmätts för oprioriterad 

fordran och kan utmiitningen inte återvinnas, skall enligt 24 * KL verkstäl

ligheten förtgtt. eventuellt efter uppskov. frånsett det fallet att egendomen 

iir sttdan som anges i 139 * 3 mom. UL kan därvid inte borgenär med 

allmän förrn{msriitt enligt 10 * förmånsrättslagen fä sin fordran beaktad. 

Detta giiller iiven om företagsinteckningshavare har yrkat och är be

riittigad till betalning i målet. Nämnda olikhet synes knappast sakligt 

motiverad. Beredningens förslag medför liknande konsekvenser. 

Vad som har sagts nu talar för att möjligheten att få fordran med allmän 

förmånsriitt beaktad vid exekuti·; försäljning under konkurs utsträcks till 

all giilla betriiffande lös egendom i allmänhet. Mot en sådan utvidgning har 

beredningen åberopat att den skulle medföra alltför godtyckliga resultat. 

hirsiiljningen av utmiill egendom kan ofta dra ut på tiden, t.ex. om 

ansti\nd beviljas. och i allmänna mil.I gäller inte nägon särskild tidsfrist för 

försiiljning. Beredningen har sär~kilt erinrat om det fallet att utmätningen 

avser fordran som skall drivas in och att indrivningen kräver lång tid. Som 

framg{tr av det föregående gälle:· emellertid frågan numera endast ford

ringar med allmiin förmtrnsriitt enligt IO ~ förmånsrättslagen. Pä grund av 

dessa fordringars beskaffenhet och begränsade belopp hör enligt min 

mening de av beredningen anförda betänkligheterna få vika. Med hänsyn 

hiirtill och med beaktande av det tidigare anförda anser jag att fordran med 

allmiin förmtmsriitl enligt 10 ~ förmånsrättslagen över lag bör beaktas vid 

exekutiv försäljning av lös egendom under konkurs. under förutsättning att 

fordringen anmiils enligt vad beredningen har föreslagit. Däremot skall 

förmi\nsriitten naturligtvis inte kunna göras gällande i fast egendom. 

varmed jiimstiills tomtriitt (jfr 15 ~· förmilnsrättslagen). 

Andra stycket i paragrafen har utformats i enlighet med det sagda. 

Diirvid har iiven beaktats att egendomen kan utgöras av utmätt fordran. 

som drivs in i stiillet för att siiljas. Att bestämmelsen inte omfattar fast 

egendom eller tomträtt framgär av 12 kap .. jfr 15 §första stycket i före

varande kapitel. 

Av 15 * förmänsriittslagen följer att fordran med allmän förmånsrätt 

enligt I 0 * har företräde framför fordran med särskild förmånsrätt enligt 5 

eller 8 * endast om det hehövs. Det kan erinras om att förevarande 

hestämmelse avser både det fallet att egendomen är utmätt och det fallet 

att konkursförvaltaren betriiffande vissa egendomsslag har begärt exekutiv 

försäljning enligt 71 *KL. 

15 § Paragrafen innehäller hänvisningar till bestämmelser pt\ annat håll i 

halken om rätt för tredje man att fä betalning ur utmätt egendom. Den 

motsvarar 9 kap. 14 och 15 **i beredningens förslag. 

Giil/11/llle riitt. I SfL. LfL och FfL finns hestämmelser om i vad mi\n 

tredje man har riitt att fä betalning niir registrerat skepp !inkl. registrerat 
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skeppsbygge ). luftfartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg samt fast 

egendom säljs exekutivt. För att fordran skall beaktas skall den i princip 

ha anmiilts senast vid auktionen resp. bevakningssammanträdet. Se 6 och 

9-12 ** SfL. 6 och 9 ·-12 ** LIL och 23-27 §§ FfL. 
Beträffande fördelning som sker efter exekutiv försäljning av fast 

egendom föreskrivs i 143 § 1 mom. tredje meningen UL att om fordran 

eller kostnad som, om den hade blivit anmäld i tid, borde ha tagits upp i 

förteckningen har anmiilts senare. betalning fär utga av vad som återstår 

sedan fördelning har skett enligt sakägarförteckningen. Bestämmelsen är 

på grund av hänvisningar i 23 * första stycket Stl... och 24 § första stycket 

LfL tillämplig även vid fördelning efter försäljning av egendom som avses i 

dessa lagar. 

Lagher1•d11i11ge11. I 9 kap. 14 * föreslår beredningen endast en hänvis

ning till bestiimmelserna i 11-13 kap. i förslaget om rätt till betalning när 

registrerat skepp. registrerat Juftfartyg, intecknade reservdelar till Juft

fartyg eller fast egendom har utmätts. 

Beredningen framhåller att 10. 12 och 13 §§i förslaget innehåller bestäm

melser om att borgenärer för att komma i åtnjutande av utdelning med den 

förmänsrätt som tillkommer dem skall anmäla sina fordringar inom viss 

tid. Beträffande egendom som avses i I I- 13 kap. förutsätts att anmälan 

sker innan sakägarförteckning skall upprättas. Att anmälan har gjorts för 

sent skall emellertid inte utgöra hinder för borgenär att ur eventuellt 

överskott fä utdelning före gäldenären. Beredningen föreslår i 14 kap. 8 § 

andra stycket en generell bestämmelse i saken. 9 kap. 15 !i innehäller en 

erinran därom. 

Fiiredrag111ule11. Även i departementsförslaget har tagits upp hän

visningar till 10-12 kap. resp. till 13 kap. 6 § andra stycket. Bestäm

melserna har förts samman till en paragraf. 

A ,·brytande av verkställigheten 

16 § I denna paragraf meddelas bestämmelse om verkställighetens av

brytande när intlutrrn medel förslår till betalning av sökandens fordran. 

Paragrafen motsvarar 9 kap. 17 § i beredningens förslag. 

Giil/wull' riill. Om sökandens fordran och den kostnad för vilken 

sökanden svarar betalas innan utmätt egendom har sålts. förfaller enligt 88 

d § I mom. UL frägan om egendomens försäljning, såvida annat inte följer 

av 91 c § UL eller av 5 § SfL. Sistnämnda paragrafer innehåller bestäm

melser om s.k. anslutningsrätt för vissa borgenärer. Härvid gäller att om 

borgenär. vars fordran är förenad med sjöpanträtt, har begärt att 

egendomen skall säljas för hans fordran. förfarandet inte får läggas ner 

därför att frågan om försäljning för utmätningssökandens fordran förfaller. 

I 93 § I mom. tredje meningen UL föreskrivs beträffande försäljning av 

utmätt lös egendom i allmänhet att försäljningen skall upphöra då så 
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mycket av det utmätta godset har blivit sålt. att utmätningsfordringen 

samt kostnad som skall utgå ur egendomen kan helt gottgöras av det sålda. 

Lagberedningen. I 9 kap. 17 § i beredningens förslag föreskrivs i första 

stycket generellt att verkställigheten skall avbrytas. om influtna medel 

förslår att täcka sökandens fordran och fordringar med lika eller hättre rätt 

till hetalning ur medlen samt kostnad som skall tas ut i hrendet. Bered

ningen påpekar att regeln omfatrnr även verkställighet som sker i form av 

att utmätt fordran drivs in. 

Beträffande innebörden av huvudregeln framhåller heredningcn att man i 

tillämpningen måste skilja mellan det fallet att gäldenären hetalar sin skuld 

utan att den utmätta egendomen har tagits i anspråk samt andra fall. I 

förstnämnda fall är det tillfyllest att utmätningssökandens fordran och 

förrättningskostnadema hlir täckta. Någon annan intressent som har lika 

eller biittre rätt till de influtna medlen kan inte förekomma. Om däremot 

t.ex. en aktiepost har tagits i mät trots att den var pantsatt och aktierna 

har sålts. måste köpeskillingen i första hand användas till betalning av 

panthavarens fordran. 

Beredningen erinrar här om att medel som gäldenären i anhängigt ärende 

betalar in till kronofogdemyndigheten skall anses omedelbart utmätta i 

ärendet, om betalningen inte har skett med villkor som strider häremot. 

~estämmelsc härom finns i 5 kap. 29 * i beredningens förslag. 

Från den angivna huvudregeln gäller en rad undantag. En erinran härom 

har tagits in i andra stycket av 9 kap. 17 §. Det första undantaget följer av 

den bestämmelse som I 0 § andra stycket i 9 kap. innehåller till skydd för 

sjöpanträttshavare såvitt angår armat fartyg än registrerat skepp eller gods 

i fartyg samt till skydd för luftpar..trättshavare såvitt angår oregistrerat luft

fartyg eller gods i luftfartyg. Motsvarande skyddshestämmelser heträf

fande registrerat skepp finns i l l kap. 5 *· som enligt 12 kap. I och 2 ** 
skall gälla även i fråga om registrerat luftfartyg. Dessa lagrum ger anslut

ningsrätt även för andra borgenärer än sjö- och luftpanträttshavare. 

Anslutningsrätten för andra än sjö- och luftpanträttshavarc kan emellertid 

inte hindra att utmätningssökanden lägger ner förfarandet. I fråga om fast 

egendom anges i 13 kap. 13 § vissa fall då borgenär med förmftnsrätt kan 

tvinga fram att förfarandet fortsätter. 

Remissyttrandena. Svea lull'ri.;tt. som utgår från att bestämmelsen om 

avbrytande av verkställigheten är avsedd att ha en generell innebörd, 

anser att detta inte framgår tillräckligt tydligt av lagtexten. Hovrätten 

påpekar att verkställigheten skall avbrytas även i vissa andra fall än när 

medel har influtit till kronofogdemyndigheten. t.ex. om gäldenären eller 

annan betalar fordringen direkt till sökanden och i det fall som berörs i JO 

kap. 6 § fjärde stycket. 

Med hänsyn till att enligt huvudregeln i första stycket hänsyn skall tas 

även till fordringar med lika eller bättre rätt än sökandens fordran ifråga

sätter RSV om bestämmelsen om undantag i andra stycket har någon 

funktion att fylla. 
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Fiiredr<1ga11den. Som en remissinstans har framhållit skall utmät

ningsförfarandet inställas även i andra fall än då influtna medel förslår att 

t~icka sökandens fordran samt fordringar med lika eller bättre rätt och 

kostnad i målet. Det är emellertid likväl lämpligt att en bestämmelse 

meddelas för detta fall. Jag godtar sålunda beredningens förslag. I den mån 

andra fall av verkställighetens avbrytande har ansetts kräva uttrycklig 

reglering meddelas bestämmelser därom pä annat häll i UB (set.ex. 3 kap. 

22 §och 15 kap. 12 §andra stycket). 

Med anledning av att en remissinstans har ifrågasatt om inte bestäm

melsen i andra stycket är onödig vill jag påpeka att huvudregeln i första 

stycket omfattar även det fallet att gUldenären till kronofogdemyndigheten 

betalar utmätningssökandens fordran jämte uppkomna kostnader innan 

den utmätta egendomen har sålts. Annan borgenär än utmätnings

sökanden har då inre riitt till betalning ur medlen. De bestämmelser i 9 och 

11 - 13 kap. till vilka beredningens förslag hänvisar kan därför bli tillämp

liga. Det synes lämpligt att i förevarande paragraferinra om dessa bestäm

melser. 

Handräckning efter försäljning 

17 § Denna paragraf. som motsvarar 9 kap. 18 §i beredningens förslag, 

innehåller bestämmelse om handräckning för att den som har förvärvat 

egendom exekutivt skall komma i besittning av egendomen. 

GiillamJe riitt. När fast egendom eller tillbehör har sålts enligt FfL. har 

enligt 72 § samma lag köparen rätt att fä handräckning av kronofogdemyn

digheten för att komma i besittning av vad han har förvärvat. När fråga är 

om skyldighet för förre ägaren att avflytta. har därvid 193 § UL (om 

tidsfrist för avhysning och om anstånd) motsvarande tillämpning. Någon 

liknande bestämmelse finns inte i fråga om lös egendom. 

/,aght'l't'd11i11gl'11. Enligt beredningens förslag skall den b~fogenhet att 

förordna om handräckning som f.n. avilar överexekutor i stället ankomma 

pa kronofogdemyndigheten. Beredningen föreslår i 17 kap. 17 ~ att hand

räckning skall kunna ges bl.a. i fall då nagon olovligen hindrar utövningen 

av rätt till lös eller fast egendom. om saken är uppenbar. Handräckningen 

går ut på aterställande av besittning eller annan rättelse. Det kan. anför 

beredningen. därför synas praktiskt överflödigt att meddela någon särskild 

bestämmelse för fall då egendom har stifts exekutivt. Beredningen har 

emellertid ändå funnit lämpligt att en generell bestämmelse meddelas om 

köparens rätt att komma i besittning av exekutivt såld egendom. Därvid 

torde inte behöva uppställas något särskilt krav på att saken är uppenbar. 

Att köparen inte kan förhjälpas att fä egendomen i sin besittning. om denna 

har riikat på villovägar och godtrosförvärv har ägt rum. torde enligt bered

ningen utan vidare vara tydligt. 

I enlighet med det anförda föreslår beredningen i 9 kap. 18 § att när 

utmiitt egendom har sålts. köparen skall ha rätt att vid behov fä hand-
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räckning enligt 17 kap. 17 §för att komma i besittning av vad han har för

värvat. 

Vad angår förberedande av avhysning skall. anför beredningen, iakttas 

vad som i 16 kap. 6 § sägs om verkställighet av avhysningsdom (jfr 17 kap. 

19 §). Handräckning bör ges utan kostnad för köparen (se 18 kap. 4 §). 

Däremot hör kostnaden kunna tas ut av gäldenären eller annan som har 

underlåtit att lämna ut eller avträda egendomen (se härom 18 kap. 14 *). 
Fiiredra!:anden. Departements förslaget utgår fn'in att befogenheten att i 

allmänhet förordna om handräi;kning för avhysning, återställande av 

besittning m.m. inte skall åvila kronofogdemyndigheten utan i stället skall 

ankomma på domstol. När det giiller möjlighet för den som exekutivt har 

förvärvat egendom att komma i besittning av egendomen bör .:mellertid. 

på samma sätt som f.n. gäller beträffande exekutivt såld fast egendom eller 

tillbehör. befogenheten att meddela handräckning ankomma på krono

fogdemyndighet. 

I enlighet härmed anges i departementsförslaget att när utmätt egendom 

har sålts. köparen har riitt att vid behov fä handräckning av krono

fogdemyndigheten för att komma i besittning av vad han har förvärvat. I 

en andra mening föreskrivs alt därvid gäller i tillämpliga delar vad som 

sägs i 16 kap. 2-9. 11 och 12 §§. dvs. angående verkställighet av annan 

förpliktelse än betalningsskyldighct. 

Handräckning enligt förevarande paragraf skall ses som en åtgärd i det i 

övrigt redan handlagda utsökningsmålet och det är alltså den krono

fogdemyndighet som har verkställt försäljningen som har att lämna hand

räckning. även om den sålda egendomen undantagsvis finns i annat 

distrikt. Begäran om handräckning kan framställas formlöst. 

På grund av bestämmelsen i I § tredje stycket i förevarande kapitel är 

handräckningsbestämmelsen tillämplig även när egendom har sålts 

exekutivt under konkurs på begäran av konkursförvaltaren. Bestäm

melsen medger givetvis inte att handräckning meddelas mot t.ex. en 

arrendator eller hyi:esgäst som har r~Ht att sitta kvar på exekutivt såld 

fastighet (jfr 12 kap. 46 * J. Angåi~nde kostnad för handräckningen se 17 

kap. 3 §första stycket och 7 *andra stycket. 

Särskild föreskrift beträffande allmänna mål 

18 § Denna paragraf. som saknar motsvarighet i beredningens förslag. 

innehåller föreskrift om undantag frl'ln kapitlets tillämpning i allmänna mM. 

Föredrug1111de11. I 3 * i kapitlet meddelas bestämmelser om tidsfrist för 

försäljning av utmätt egendom och om anstånd med försäljning. Som har 

framhållits i motiven till den paragrafen bör den inte vara tillämplig i 

allmänna mål. I övrigt finns det inte skäl att göra undantag för tillämp

ningen av kapitlets bestämmelser i allmänna mål. Att bestämmelserna i 4 § 

första och andra styckena inte är tillämpliga i allmänna mål följer av para

grafen jämförd med 3 kap. 23 §. Härom får jag hänvisa till vad som 

närmare har anförts i anslutning till 4 §, Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 
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9 kap. Försäljning av lös egendom i allmänhet och indrivning av ut
mätt fordran m. m. 

Förevarande kapitel innehåller bestämmelser om realisation av utmätt 

lös egendom i allmänhet. Där regleras inte bara försäljning utan även in

drivning av utmätt fordran och åtgärder efter utmätning av pantbrev eller 

intecknat skuldebrev. Kapitlet. som motsvarar JO kap. i beredningens för

slag, ersiitter närmast 5 kap. U L. Flera bestämmelser i kapitlet saknar 

motsvarighet i gällande lag. 

LaRheredningen. Den lösa egendom som omfattas av 10 kap. kan. påpe

kar beredningen, vara av vitt skilda slag. Hit hör vanligt lösöre. byggnad 

på ofri grund samt aktier. obligationer, andra värdepapper, fordringar och 

andra rättigheter som kan bli föremål för utmätning. Bland rättigheter kan 

nämnas andelsrätt till lösöre m. m., patenträtt och mönsterrätt. Beredning

en framhåller att även rätt enligt ömsesidigt förpliktande avtal kan bli före

mål för utmätning. om inte gäldeniirens egen förpliktelse är av sådan per

sonlig art att utmätning inte kommer i fråga eller eljest särskilt hinder mö

ter. Utmätning av gäldenärens rätt enligt ömsesidigt förpliktande avtal kan 

ha avsett all rätt enligt avtalet. t. ex. den riitt som beställare av fartyg har 

mot varvet och till det beställda objektet. Det är emellertid inte uteslutet 

att visst ansprak enligt ömsesidigt förpliktande avtal kan ha utmätts för sig. 

t. ex. krav på viss till betalning förfallen delpost. 

Det är enligt beredningen uppenbart att de realisationsåtgärder som 

anges i JO kap. begriinsas av utmätningsbeslutet och måste anpassas till 

detta. I fråga om utmiitning av andelsriitt framgtlr emellertid av 9 kap. 8 

och 9 *~ att utmiitningsbeslutet kan ha följts av beslut att egendomen i dess 

helhet skall siiljas. Betriiffande utmiitning av panthrev eller skuldebrev som 

är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg framgår vidare av 

14-17 ~~i 10 kap. att den egendom i vilken inteckning gäller kan komma 

att tas i ansprftk med anledning av att inteckningshandlingen har utmätts. 

R('missyttra11de11a. Enligt S1·ca ho1·riill iir det oklart vad som skall gälla 

om försäljning av andel i och villkorlig riitt till fartyg eller luftfartyg. 

Hovrätten anser att detta hör klarliiggas. 

Fiiredraga11dc11. I förevarande kapitel i departementsförslaget ges 

regler om exekutiv försiiljning av lös egendom i allmänhet. till skillnad frtln 

försäljning av de specialohjekt som behandlas i 10-1 :! kap. Kapitlet inne

håller ocksf1 regler om indrivning av utmiitt fordran och om åtgiirder efter 

utmätning av pantbrev eller intecknat skuldebrev. Bestiimmelserna 

överensstiimmer i huvudsak med heredningens förslag. men en del 

olikheter föreligger hl.a. i frt1ga om underhandsförsäljning och tlirsäljning 
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av egendom som gäldenären har förvärvat under förbehåll om återtagande

rätt. 

En remissinstans har ansett att det är oklart vad som skall gälla om 

exekutiv försäljning av andel i och villkorlig äganderätt till fartyg eller luft

fartyg. Med anledning härav vill jag framhålla följande. Enligt I 0 kap. I * 
andra stycket och 11 kap. I * tredje stycket gäller bestämmelserna i 

nämnda kapitel inte försäljning av andel i eller villkorlig rätt till registrerat 

skepp resp. registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg. 

Härav följer att försäljning av sådan andel eller villkorlig rätt faller under 9 

kap. (ifr 9 kap. I * tredje stycket). Enligt 8 kap. 8 * kan utmätning av andel 

i egendom beträffande vilken samäganderättslagcn är tillämplig under 

vissa förutsättningar leda till att hela egendomen säljs. Om kronofogde

myndigheten efter utmätning av andel i registrerat skepp (inkl. registrerat 

skeppsbygge). i registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar 

förordnar att hela egendomen sk<J.11 säljas. blir reglerna i 10 resp. I I kap. 

tillämpliga. I annat fall tillämpas 8 kap. 9 !i andra stycket samt 9 kap. Efter 

utmätning av villkorlig rätt finns det i allmänhet anledning att avvakta 

huruvida villkoret uppfylls. Därefter kommer utmätningen att avse själva 

egendomen resp. den rätt till ersättning m.m. som gäldenären kan ha mot 

sin motpart. Exekutiv försäljning av andel i eller villkorlig rätt till fartyg 

eller luftfartyg m.m. inverkar inte på sjöpanträtt eller luftpanträtt eller 

annan rättighet som gäller i egendomen. Den frågan behandlas närmare 

under 3 § i förevarande kapitel. I övrigt synes exekutiv försäljning av andel 

i eller villkorlig rätt till egendom som har nämnts nu inte behöva föranleda 

några särskilda problem. som det rinns anledning att uppmärksamma här. 

Kapitlet inleds med ·vissa allmänna bestämmelser om exekutiv för

säljning (I * ). Härefter regleras försäljning på auktion ( 2- 7 §*!. Där ges 

bestämmelser bl.a. om kungörande av auktion. prövning huruvida bjuden 

köpeskilling är godtagbar. försäljning av egendom som häftar för hand

panträtt eller retentionsrätt. försiiljning på kredit. nytt försäljningsförsök 

efter tidigare misslyckat försök och förverkande av handpenning. Därefter 

regleras försäljning under hand (8 §). Försäljning av egendom som gälde

nären har köpt under förbehåll om återtaganderätt uppmärksammas 

särskilt (9 *l- I ett följande avsnitt behandlas indrivning av utmätt fordran 

( I0-12 **)· Slutligen innehåller kapitlet föreskrifter om förfarandet efter 

utmätning av pantbrev eller intecknat skuldebrev ( 13-15 §§). 

Samtliga bestämmelser i kapitlet avses vara tillämpliga även i allmänna 

mål. Några kompletterande föresk;·ifter för sådana mål har inte ansetts på

kallade. 

Allmänna bestämmelser om försäljning 

I § I denna paragraf. som motsvarar 10 kap. I § i beredningens förslag, 

meddelas bestämmelser bl. a. om de försäljningsformer som står till buds 

och om vem som håller auktion. 

9kap. I§ 602 
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Giillande riitt .Enligt 89 § I mom. UL skall försäljning av utmätt lös 

egendom ske på offentlig auktion utom i fall som avses i 96 a §. Sist

nämnda paragraf innehåller bestämmelser om underhandsförsäljning. 

Bestämmelserna i 89-96 a §§ UL gäller inte försäljning av registrerat skepp 

(inkl. registrerat skeppsbygge). luftfartyg eller intecknade reservdelar till 

luftfartyg (jfr 89 § 2 mom.). Beträffande försäljning av sådan egendom finns 

bestämmelser i SfL och LfL. 

Det förhållandet att exekutiv försäljning av lös egendom (frånsett 

specialobjekten) enligt UL åvilar utmätningsmannen har inte ansetts 

innebära att själva försäljningen alltid behöver verkställas av kronofogde 

eller annan tjänsteman vid kronofogdemyndigheten. I 79 § USK föreskrivs 

sälunda att utmätningsmannen får uppdra åt auktionsföretag att sälja 

utmätt lös egendom på auktion samt att utmätta aktier eller obligationer 

fär säljas genom fondkommissionär eller genom mäklare, som är antagen 

av handels- och sjöfartsnämnd. Enligt 80 § USK skall auktionsföretag. 

fondkommissionär eller mäklare som får i uppdrag att sälja egendom 

åläggas att följa föreskrifterna i 5 kap. UL och de föreskrifter om lägsta 

antagbara pris och om försäljningen i övrigt som utmätningsmairnen 

meddelar. 

Lagberedningen. Beredningen understryker att en genomgående 

synpunkt är att utmätt egendom skall tillgodogöras på ett sätt som ger så 

gott ekonomiskt resultat som mqjligt. Förslaget ger för vissa fall möjlighet 

att välja mellan olika former för tillgodogörandet. men försäljning av det 

utmätta objektet är liksom f.n. huvudregel. När egendomen skall säljas. 

hör enligt beredningen kronofogdemyndigheten lägga sig vinn om att 

försäljning sker på det sätt som med hänsyn till egendomens beskaffenhet 

och övriga omständigheter är mest ändamålsenligt. Kronofogdemyndig

heten bör alltsä lika väl som en konkursförvaltare eftersträva ett gott 

resultat av försäljningen och i varje särskilt fall överväga hur man lämp

ligast bör förfara. 

Liksom f.n. skall enligt förslaget huvudregeln vara att försäljning sker 

på auktion. I IO kap. 8 § i förslaget finns emellertid motsvarighet till den 

möjlighet att sälja under hand som har förts in i 96 a § U L. I enlighet 

härmed anges i JO kap. I § första stycket i beredningens förslag att utmätt 

lös egendom säljs på offentlig auktion enligt vad som sägs i det följande. 

om inte annat bestäms med stöd av 8 §. 

Den nuvarande möjligheten för utmätningsmannen att anlita auktions

företag. fondkommissionär eller auktoriserad mäklare för försäljning torde 

enligt beredningen höra behållas. Andra stycket i I § innehåller en generell 

bestämmelse. som ger kronofogdemyndigheten möjlighet att låta auktion 

på egendom som avses i IO kap. hållas av den som kronofogdemyndig

heten anlitar. Beredningen framhåller att närmare anvisningar därom kan 

ges i administrativa bestämmelser. Några komplikationer torde i allmänhet 
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inte vara förenade med sådana uppdrag. Kronofogdemyndigheten får ge · 
direktiv om det minimipris som skall gälla för försäljningen. Vidare måste 

myndigheten iaktta att försäljning inhiberas, om sökandens fordran och 

kostnaden betalas samt förfarandet därför skall avbrytas. Även andra 

hinder mot försäljning kan möta i sista stund. 

I tredje stycket av paragrafen erinras om att särskilda bestämmelser 

skall gälla beträffande försäljning av sådan lös egendom som avses i 11 och 

12 kap .. dvs. registrerat skepi;. registrerat luftfartyg och intecknade 

reservdelar till luftfartyg. 

Remissyttrandena. RS\/. instämmer i beredningens uttalanden att vid 

exekutiv försäljning bör eftersträvas ett så gott ekonomiskt resultat som 

möjligt och att kronofogdemyndigheten bör i varje särskilt fall överväga 

hur man lämpligast bör förfara. Verket anser emellertid att beredningen så 

till vida inte har dragit slutsatserna av uttalandena som auktionsförsäljning 

och underhandsförsäljning inte h<:.r jämställts. Hittillsvarande erfarenheter 

visar att det villkor som gäller för underhandsförsäljning är för strängt och 

att sådan försäljning därför inte har kunnat ske i fall då det har varit 

ekonomiskt motiverat. RSV föreslår att auktionsförsäljning och under

handsförsäljning jämställs i balken. Detta påkallar ändring, förutom av 8 

*·även av I §. Även de närmare föreskrifterna för underhandsförsäljning i 

USK bör enligt RSV ses över. Liknande synpunkter anförs av Svea 

horriitt och kronofogdeförenin1tet!. 

Fiiredraganden. I likhet med vad som gäller f.n. bör försäljning av 

utmätt lös egendom ske på auktion eller under.hand. Som beredningen har 
framhilllit bör kronofogdemyndigheten söka uppnå ett så bra ekonomiskt 
resultat som möjligt. Jag delar den av några remissinstanser uttryckta 

uppfattningen att förutsättningarna för underhandsförsäljning bör jämkas, 

så att sådan försäljning kan äga rum i större utsträckning än f.n. Den frågan 

behandlas närmare under 8 §. Som framgår av vad som anförs där är det 
emellertid inte möjligt att helt jämställa auktionsförsäljning och under

handsförs~iljning i den meningen att underhandsförsäljning skulle kunna bli 

en vanlig försäljningsform i frå€:a om flertalet slag av egendom. För 

försäljning under hand bör alltjämt gälla särskilda villkor och försäljning 

pä auktion bör därför även i fortsättningen vara huvudregel. Jag har likväl 

ansett lämpligt att något jämka l)'delsen av första stycket i förevarande 

paragraf i syfte att mera sidoställa de båda försäljningssätten. I departe

mentsförslaget anges sålunda att utmätt lös egendom säljs på offentlig 

auktion eller under hand samt au särskilda villkor för försäljning under 

hand gäller enligt 8 *· 
Andra stycket i departementsförslaget har jämkats något i förhållande 

till beredningens förslag. Tredje stycket i paragrafen överensstämmer 

med heredningens förslag. 
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f<"örsäljning på auktion 

2 § Paragrafen. som moisvarar IO kap. 2 § i beredningens förslag, inne

håller bestämmelser om kungörande av auktion och om underrättelser till 

sakägare. 
Ciiil/ande riill. I fråga om försäljning på auktion av lös egendom i 

allmänhet föreskrivs i 90 § I mom. UL att tid och ställe för auktionen skall 

kungöras i den eller de ortstidningar som utmätningsmannen bestämmer 

och pti. sätt som i övrigt finnes lämpligt. Är för viss ort förordnat att 

auktion skall kungöras på särskilt sätt, skall det också Jånda till efter

rattelse. Enligt 2 mom. gäller att om egendom som skall säljas är av sådan 

beskaffenhet att den inte utan att förstöras eller väsentligt försämras kan 

förvaras under den tid som fordras för auktionens kungörande i nyss 

nämnd ordning, utmätningsmannen kan låta kungöra försäljningen på 

annat sätt som finm·s lämpligt. 
1 91 ~ U L meddelas närmare bestämmelser c :n kungörande av auktion 

och om kallelser. Enligt I mom. skall kungörelse av auktion på lösören 

ske minst åtta dagar innan auktionen hålls, om inte i fall som sägs i 90 § 2 

mom. kortare tid för kungörandet finnes nödig. Auktion på fordran eller 

rättighet skall kungöras minst 14 dagar i förväg. Beträffande sådan auktion 

skall ockstt, om det kan ske, särskilda underrättelser om auktionen inom 

samma tid avsändas med posten till borgenären och gäldenären. Vid 

försäljning av fartyg, som inte är infört i skeppsregistret eller i motsva

rande utländska register. eller av gods i fartyg eller i luftfartyg skall enligt 

91 * 3 mom. kungörelse ske minst tre veckor före auktionen och inom 

samma tid även införas i Post- och Inrikes Tidningar. Minst tre veckor 

före auktionen skall ock~å, såvitt det kan ske, underrättelse om försälj

ningen sändas i rekommenderade brev till borgenären och ägaren av egen
domen samt till den som. enligt vad som har blivit känt, har sjö- eller luft

panträtt i denna. Vinns senare kunskap om sådan panträtt, skall under

rättelse genast avsändas. Enligt 4 mom. skall auktionsförrättaren. när 

egendom som skall säljas svarar för företagsinteckning. om möjligt under

rätta inteckningshavaren om auktionen genom särskilt kallelsebrev, som 

skall sändas med posten minst två veckor före auktionen. Upplyses 
senare att företagsinteckning gäller i egendomen, skall underrättelse 

genast sändas. 

Lagberedningen. Beredningen påpekar att SfL, LfL och FfL innehåller 

endast helt kortfattade bestämmelser om kungörande av auktion m.m. och 

att bestämmelserna är avsedda att kompletteras med administrativa före

skrifter. I 6 ~ SfL och 6 * LfL sägs sålunda endast att auktion skall 

kungöras i god tid resp. minst sex veckor i förväg och på lämpligt sätt, att 

kungörelsen skall innehålla uppgift om sammanträde för fördelning av 

köpeskillingen och att innehavare av fordran som bör iakttas vid auktionen 

i kungörelsen skall uppmanas att anmäla sin rätt till överexekutor senast 
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vid auktionen. Vidare ges i 7 * SfL och 7 * LtL föreskrifter om undcr

riittelser till olika sakligare. I 20 -~ FfL sägs att auktion skall kungöras i god 

tid och pn liimpligt siitt och att kungörelsen skall innehälla uppg_ift om 

bevakningssammantriide och sammanträde för fördelning av köpeskil

lingen. Härjiimte meddelas en speciell föreskrift för det fallet .att särskild 

försiiljning av tillbehör skall äga rum. I 21 * samma lag ges bestiimmelscr 

om siirskilda underrättelser till sakägare. Beredningen nämner ocksti att i 8 

* SIL 8 § LfL och 22 * FIL för~skriv~ att orn auktion inte har utlysts pn 

riitt sätt. förriittningen skall insl.iillas och ny tid sättas, ut. om bristen kir . 

dsentlig och inte kan avhjälpas ptl annat sätt. 

I 10 kap. 2 * i beredningens· förslag tas s~m första mening i fiirsta 

stycket upp en bestämmelse om kungörande av auktion. utformad efter 

mönster av bestfönmelserna i Stl. LfL och Ffl,. Det siigs endast att 

auktionen skall kungöras i god tid och ptl liimpligt siitt. Bestiimmelsc.1 

skall enligt beredningen inte utesluta att tidsfristcn ,blir kort nifr det som 

skall siiljas eljest kan förlora .sin, vitrde. Tiden skall allts;) anpassas efter 

objektets beskaffenhet. Närmare föreskrifter bör meddelas i administrativ 

ordning. 

Kungörande i Post- och lnrike; Tidningar av forsiiljning av annat fartyg 

iin registrerat skepp och av gods i fartyg eller i luftfartyg kan enligt bered

ningen möjligen vara fampligt även i fortsättningen. Vid utfärdande av 

administrativa fön:skrifter kan niirmare Överviigas i VaL1 man· det iir 

motiverat. 

Beredningen framhflller att niir fråga är om försäljning som avses i före

varande kapitel - dvs. av lös egendom i allmänhet - i regel inte kriivs att 

kronofogdemyndigheten håller nägot samn1anträde för köpeskillings

fiirdelning. Om det redan vi((kungörandet av auktion kan förutses att 

fördelningssammantriide behövs, skall dock kungörelsen om ,auktionen 

innehalla även uppgift om sammanträdet. Bestämmelse hiiro.m har tagits 

upp som andra mening i första stycket av 2 §. 

10 kap. 2 ~ i beredningens förslag innehaller vidare föreskrift om att 

sökanden. giildenären och annan känd sak.ägare vars riitt beror av försälj

ningen skall underrättas särskik Föreskriften har tagits upp i andra 

stycket. Underrättelse skall lämnas i god tid. Enligt bere~ningen är det 

lämpligast att underrättelserna utgår samtidigt som auktionen kungörs. Blir 

sakägare känd först senare. bör underrättelsen lämnas genast. Närmare 

anvisningar kan meddelas i administrativ ordning. Beredningen pftpekar att 

bestämmelsen inte är begränsad till sakägare som avses i 91 * 3 och 4 

mom. U L (jfr 11 kap. 7 *, 12 bp. I och 2 §§ samt 13 kap. 21 * i förslaget). 

Beträffande de fall som avses i paragrafen innehåller förslaget. anför 

beredningen. inte någon särskild bestämmelse om att auktion sk.all ställas 

in om den inte har kungjorts i bt:hörig ordning och bristen är väsentlig. 

Även i detta hänseende kan föreskrift ges i administrativ ordning. Läget iir 

9 kap. 2 ~ 606 



Prop. 1980/81: 8 

bl.a. p<\ grund av konventioner delvis ett annat beträffanu..: de olika objekt 

som avses i 11-13 kap. 

Förslaget innehäller inte nagon föreskrift om var auktion får hållas. 

Beredningen anser det sjiilvfallet att auktion för försäljning av egendom 

som finns hos gäldenären far hållas pa platsen. om det inte medför slirskild 

olägenhet eller eljest lir lämpligare att egendomen förs till annan plats. 

Finns egendomen pt1 annans mark till vilken gäldenären har nyttjanderlitt. 

torde regelmiissigt av nyttjanderlitten följa att [iven exekutiv auktion 

(liksom frivillig auktion) pa egendomen kan hallas p1'1 platsen. om det inte 

medför särskild ol[igenhet för markens ägare. Om ater tredje man har 

egendomen i sin besittning, torde han enligt beredningen inte utan särskild 

anledning vara skyldig finna sig i att auktion hälls där egendomen finns. 

!Jet kan emellertid förutsiittas att egendomen regelmässigt kan fraktas till 

annan plats för ;1uktion. Om detta inte himpligen kan ske, torde tredje 

mannen fa anses skyldig lata spekulanter besiktiga egendomen !t.ex. en 

byggnad som skall monteras ner och föras bort eller en stor maskin). För 

detta lindamal torde enligt beredningen tvhng kunna anviindas vid behov. 

Auktionen kan hMlas pa Himplig plats i nlirheten. N<\gon föreskrift om 

befogenhet for kronofogdemyndigheten att ta i ansprak annans fastighet 

för auktion har inte ansetts böra meddelas. 

l?e111i.1.l'_Y/lra11de11a. Den allmlint hfdlna bestämmelsen i första stycket 

om kungörande av auktion kritiseras <tv SH'll /im·riill s{1vitt avser 

egendom snm kan vara hehliftad med obnd sjö- eller luftpantrlitt. Okiinda 

innehavare av si1dan pantriitt har enligt hovrlitten behov av ett fastställt 

kungörelseförfarande för att kunna f{1 ktinnedom om utmiitningen. Enligt 

de nya reglerna i sjölagen upphör alltid sjöptmtriitt i fartyg som siiljs 

exekutivt. Det iir diirför verkligt hetydel~efullt att sjöpanthavare har 

tillgang till en fast angiven möjlighet att bevaka sin rätt. Enligt hovrättens 

mening bör i balken fastst~illas ett kallelseförfarande som säkrar sjöpant

havarnas möjlighet att bevaka sin r~itt. om sjöpanträtterna skall utpli'tnas 

genom förs~iljningen. Denna fraga kan enligt hovrättens mening inte 

Himpligen fonnas :'It tilllimpningsföreshiher som meddelas senare. 

Heredningens uttalanJen om valet av plats för auktion berörs av /.:ro110-

.fi1gdc'.fi"irc11i11grn. som anser att beredningen har Himnat god viigledning i 

fr~1gan. Detta ~ir enligt föreningen särskilt värdefullt eftersom praxis har 

varit oenhetlig. 

Fiiredr11g1111dc•11. Jag godtar beredningens förslag i fråga om tid och sätt 

för kungörande av auktion pi1 liis egendom i alhniinhet. I UB bör alltså 

endast meddela.sen allmiint hf1llen besriimmclse om att kungörandet skall 

ske i god !id o~h rt1 fonplig1 S:itt. medan närmare föreskrifter i ämnet b::>r 

meddelas av regeringen: Detra överensstiimrner med vad som redan f.n. 

giiller betriiffande registrerat skepp nch fast egendom. 

I fräga om egendom som kan vara föremål för sjöpantriitt eller luftpant

riitt biir i verkställighetsföreskrifterna anges att kungörande skall ske även 
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i Post- och Inrikes Tidningar. Denna ordning maste anses tillräckligt 

betryggande för okända borgenärer med sjöpanträtt eller luftpantriitt. 

Även i övrigt överensstämmer paragrafen i departementsförslaget med 

beredningens förslag. 

3 § Denna paragraf innehåller föreskrift om vad som vid auktionstill

fället skall föregå egendomens utropande. Paragrafen motsvarar 10 kap. 3 

§ i beredningens förslag. 

Giillunde riitt. UL innehåller inte någon allmän föreskrift om hur 

auktionsförrättaren skall gå till viiga innan själva auktionen börjar. I 94 § 

UL finns däremot en särskild bestämmelse rörande försäljning av 

egendom vilken hör till sådan näringsverksamhet som kan omfattas av 

företagsinteckning. Där anges a;:1 auktionsförrättaren vid försäljningen 

skall läsa upp gravationsbevis, anmana sakiigare att anmäla sina fordringar 

och lämna underrättelse om föru: anmälda fordringar. I 82 a * USK ges 

vissa föreskrifter för det fallet att försäljningen avser andel i registrerat 

skepp, i registrerat skeppsbygge, i luftfartyg eller i intecknade reservdelar 

till luftfartyg eller villkorlig äganderätt till sådan egendom eller till andel 

däri. 

Lagheredningen. l 10 kap. 3 §föreslår beredningen en föreskrift. enligt 

vilken det, i den män anledning föreligger. skall vid auktionen Himnas en 

kortfattad redogörelse för vad som har förekommit i ärendet samt anges 

villkoren för försäljningen. 

Beredningen erinrar om att i 9 ~ SfL och 9 * LfL även föreskrivs att 

innehavare av fordran som bör iakttas vid auktionen skall uppmanas att 

anmäla den (jfr 23 * FfL). Beredningen har inte ansett det behövligt att 

meddela nägon särskild föreskrift därom i 10 kap. 3 §. När egendom 

innehas med pant- eller retentions:·ätt. behöver pant- eller retentionsrätts
havaren inte göra s~irskild anmälun för att komma i åtnjutande av sin rätt 

<jfr 9 kap. 11 * i beredningens förslag). l andra fall krävs att borgenärer 

anmäler sig innan egendomen sälj~; eller, om försäljning sker under hand, 

senast när fördelning skall äga rum (9 kap. 10, 12 och 13 **i beredningens 

förslag). Med hänsyn till de olika förfaringssätt som kan komma i fråga när 

egendom skall säljas enligt 10 kap. har det inte synts beredningen lämpligt 

att generellt föreskriva att auktiom.förrättaren (I.ex. auktionsföretagJ skall 

anmoda eventuellt närvarande sak.:igare att anmäla sina fordringar. Enligt 

beredningen kan det emellertid lämpligen i administrativ ordning före

skrivas att kronofogdemyndighet som själv håller auktion skall i fall då det 

kan finnas anledning därtill uppmana närvarande fordringsägare att till

kännage sina anspråk. 

Som nyss har nämnts föreslår be-redningen att auktionsförrättaren skall 

ange villkoren för försäljningen i den mån det finns anledning till det. Här 

åsyftar beredningen bl.a. fall då utmätning har skett enligt 5 kap. 20 ~med 

förbehåll för tredje mans rätt och tvistefrågan inte har klarats ut före 
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försäljningen. I sådana fall skall anges att försäljningen sker med förbehflll 
för sådan rätt. I fråga om gods som har sålts genom avbetalningsköp bör 

anges vilken rätt gäldenären har till godset. Säljs bostadsrätt, kan auk

tionsförrättaren behöva upplysa om de förpliktelser som gäller mot ho

stadsrättsföreningen. Om patentriitt säljs. bör anges att det inte inverkar 

på licenser som gäldenären har upplätit och som skall respekteras. I fall då 

den utmätta egendomen innehas som handpant eller med retentionsrätt 

skall enligt beredningen anges vad som följer av 9 kap. 11 *·om det är av 

betydelse för försäljningen: se även 10 kap. 4 9 andra stycket. I fråga om 

en del objekt kan det också vara påkallat att ange vilka tillbehör som följer 

med försäljningen. Beredningen framhåller att det över huvud är angeläget 

att alla upplysningar lämnas som är av betydelse för spekulanter. 

Remissyttrandena. Enligt Sl'ea lwl'riiu lämnar förslaget oklart 

huruvida rättigheter som giiller i fartyg skall bestå efter försiiljning av andel 

i fartyget. Enligt 9 kap. 9 * skall sädan försäljning ske i den ordning som 

giiller för exekutiv försäljning av utmätt riittighet. men nägra bestämmelser 

härom har inte tagits upp i förslaget. Sjöpanträtt och panträtt på grund av 

inteckning skall enligt hovrätten sannolikt fortfara att gälla i fartyget efter 

exekutiv försäljning av andel däri. Hovriitten anser att detta hör meddelas 

före försäljningen och att hestämmelse hiimm bör tas upp i UB. Hovriitten 

hänvisar till den bestämmelse i saken som före 1973 års iindringar fanns 

upptagen i 92 * 2 mom. UL. 

Fiirl'draganden. I likhet med beredningen anser jag att förevarande 

kapitel bör innehålla en bestämmelse om vilka iltgärder auktionsförriit

taren skall vidta vid auktionstillfället innan själva auktionen börjar. Som 

beredningen har föreslagit bör auktionsförriittaren. i den mån anledning 

föreligger därtill. lämna en kortfattad redogörelse för vad som har före

kommit i mfllet och ange villkoren för försiiljningen. I motsats till de 
specialobjekt som regleras av bestämmelserna i 10-12 kap. torde 

egendom som omfattas av förevarande kapitel inte sä ofta vara föremttl för 

särskild förmtrnsrätt som tillkommer tredje man. När anledning finns att 
tredje man kan göra anspråk ptl betalning ur utmiitt egendom och borge

nären enligt bestiimmelserna i 8 kap. har att anmäla sin fordran innan 

egendomen säljs. är det enligt min mening lämpligt att auktionsförriittaren 

- vare sig auktionen hälls av tjänsteman vid kronofogdemyndigheten eller 

av annan som kronofogdemyndigheten anlitar - uppmanar stidan borgenär 

att anmäla sin fordran. I annat fall kan det fatt intriiffa att tredje mannen 

försummar att göra sådan anmälan. I departementsförslaget har paragrafen 

därför kompletterats med en föreskrift om att st1dan uppmaning skall 

lämnas när anledning föreligger därtill. 

En rcmissinstans har ansett att det inte klart framgtlr av beredningens 

förslag om sjöpanträtt och pantriitt pa grund av inteckning i fartyg skall 

bestå efter exekutiv försäljning av andel i fartyget. Med anledning härav 

vill jag framhålla följande. När försiiljning skall ske av andel i egendom 
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som avses i 8 kap. 8 §i Jepartcmentsförslaget, skall enligt 8 kap. 9 s anJra 

stycket fi.irsiHjningen ske i den ordning som gäller för exekutiv försäljning 

av utmätt rättighet. Det innebär bl.a. att försäljningen sker utan ledning av 

sakiigarförteckning. iiven om egendomen i dess helhet skulle ha salts med 

tillämpning av bestämmelserna i I 0- 12 kap .. samt att fordran eller rättig

het som giiller i hela egenJomen inte berörs av fiirsäljningen. Exekutiv 

fö1-S:ilj11ing av andel i fartyg inverkar alltså inte pä sjlipantriitt. pantriitt p[1 

grund av inteckning eller annan riittighet som gäller 1 fartyget i dess helhet. 

F.n. h;invisas till vad som gäller för exekutiv försäljning av riittighet bl.a. 

när det giil'er tlirsiiljning av andel i registrerat skepp (inkl. registrerat 

skeppsbygge J. i luftfartyg och i intecknade reservJelar till luftfartyg (se X9 

* 2 1110111. ULJ och av andel i fastighet (se 69 *första stycket Ffl.J. Jag har 

diirför ansett att niimnJa sätt att beskriva ordningen för försiiljning av 

andel kan godtas. Det kan pftpekas att utan uttrycklig bestiimmelsc i 

dcparll~mentsförslagct skall iiven andel i annan egendom iln som avses i 8 

kap. 8 och 9 *~ 1Kh villkorlig riitt till cgenJom siiljas i den ordning som har 

angetts nu (jfr 89 * 2 mom. ULi. Angtiende villkorlig riitt till fastighet se 12 

kap. 64 *· 
Före 197) i1rs ilndringar i UL angavs i 92 * 2 mom. att vid försiiljning av 

lutt i fartyg eller luftfartyg utmiitningsmannen skulle tillkännage all försiilj

ningcn inte medför rubbning i pantriitt som giiller i hela fartyget eller luft

fartygct samt före 11trnpet meddela underriittelse om de fordringar för vilka 

fartyget eller luftfart yget vet er! igen utgör pant. Motsvarande föreskrifter 

finns numera i X:! a ~ USK och avser försiiljning av andel i registrerat 

skepp. i registrerat skeppshygg·~. i luftfartyg eller i intecknade reservdelar 

till luftfartyg samt villkorlig iiganderiitt till egendomen eller till andel däri. 

Även efter ikrafttriidanJet av U B bör auktionsförriittaren liimna mot

svarande upplysningar. föreskrift hiirnm kan liksom f.n. meJdelas av 

regeringen. Diirvid far i..ivervilgas om inte föreskrifter i iimnel kan göras 

mera generella och fa gälla anJd i och villkorlig riitt till egendom över lag. 

Diirenwt saknas anledning alt ta upp stidana bestiimmelser i UB. 

4 * Paragrafen, som motsvar<.T I 0 kap. 4 * i bereJningens förslag, inne

hi1ller bestimmelscr om avvisa.1ck av för H1gt bud och om försäljning av 

egendom i vilken tredje man har handpantriitt eller retentionsriitt. 

Gii/lande n"ill. Om siittct för auktion på utmiitt lös egendom i allmänhet 

föreskrivs i 9.3 ~ I mom. forsla och andra meningarna UL att egendomen 

skall siiljas i upp\lag samt att de yppersta varorna skall sparas sa länge att 

mesta folket iir samlat. 2 mom. i paragrafen innehaller en bestämmelse, 

enligt vilken inrop inte får godtas. om det är sannolikt att avseviirt högre 

köpeskilling iin den bjudna kan uppnl'l.s. 

I 92 * UL föreskrivs att om nägon innehar utmätt lös egendom som 

hand pant eller med riitt att kvarhillla den till säkerhet för fordran och han 

inte enligt 71 ~ iir pliktig att avst.i från sin pant- eller retentionsrätt utan att 
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hans fordran blir betald. egendomen fär säljas endast om köpeskillingen 

förslår till betalning av fordringen. 

Lagberedningen. Beredningens förslag innehåller inte några bestäm

melser som motsvarar 93 * I mom. första och andra meningarna UL. Det 

torde enligt beredningen numera anses självfallet att auktionen skall ske 

med uppslag och således inte enligt metoden för Dutch auction. dvs. med 

upp- och avslag. 

I första stycket av 10 kap. 4 * har beredningen tagit upp en bestämmelse 

om avvisande av för lägt bud. Bestämmelsen motsvarar 93 § 2 mom. UL. 

Beredningen har i 9 kap. 11 § föreslagit bestämmelser om rätt till 

betalning för tredje man. som innehar utmiitt egendom som handpant eller 

med retentionsrätt. Andra stycket i 10 kap. 4 § ansluter till nämnda 

bestämmelse och anger att om tredje mannen inte enligt 9 kap. 11 § är 

pliktig att avstä fr1\n sin pant- eller retentionsrätt utan att hans fordran blir 

betald. egendomen får säljas endast om köpeskillingen förslår till betalning 

av fordringen. Denna föreskrift motsvarar 92 § UL. 

Bestämmelsen i 93 * 2 mom. UL om avvisande av för lågt bud torde 

enligt beredningen inte hindra att visst bud får godtas om alla sakägare. 

alltst\ även gäldenären. samtycker därtill. Motsvarande gäller bestäm

melsen i 92 § UL. I tredje stycket av 10 kap. 4 § anges uttryckligen att 

inrop skall godtas utan hinder av första och andra styckena. om samtliga 

berörda sakägare medger det. (Jfr 14 och 19 §§ SfL 15 och 20 §§ Lfl_ samt 

:c och 40 §§ FtL) Beredningen framhäller att det inte torde vara behövligt 

att s~irskilt ange att sökanden kan medge att inrop godtas fastän förrätt

ningskostnaderna inte har blivit täckta. 

Föredraganden. Jag delar uppfattningen att i U B bör tas upp bestäm

melser om avvisande av för lägt bud och om att egendom som är föremål 

för handpanträtt eller retentionsrätt fär siiljas endast om panthavarens eller 

retinentens fordran blir täckt. Vidare bör uttryckligen föreskrivas att inrop 

skall godtas utan hinder av nämnda best~immelser. om samtliga berörda 

sakägare medger det. Jag godtar sålunda beredningens förslag. 

Det hör påpekas att uttrycket handpantriitt inbegriper iiven pantr~itt i lös 

egendom som på grund av egendomens beskaffenhet stiftas utan tradition. 

t.ex. panträtt i muntlig fordran efter denuntiation <jfr under 8 kap. l I * J. 
5 § I paragrafen. som motsvarar 10 kap. 5 * i beredningens förslag, 

meddelas bestämmelser om betalning av köpeskillingen för inropad 

egendom. 

Gii/lande riiH. Beträffande betalning av köpeskillingen för lös egendom 

i allmänhet som har sålts exekutivt pi\ auktion anges i 96 ~ I mom. UL 

som huvudregel att egendomen skall betalas genast efter inropet. Utmät

ningsmannen kan dock lämna anstånd med betalningen av köpeskillingen 

utom till viss del, vilken skall erläggas som handpenning. I I mom. före

skrivs vidare att egendomen skall hållas inne till dess full betalning sker. 
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Sker inte betalning genast efter inropet och lämnas inte heller anstånd. 

skall enligt 96 § 2 mom. egendomen gå under nytt utrop. Enligt 3 mom. 

första meningen är köpet ogiltigt, om ansttmd har lämnats och full betal

ning inte erläggs inom fastställd tid. 3 mom. innehålier vidare i andra-femte 

meningarna bestämmelser om ny försäljning av egendomen när köpet har 

blivit ogiltigt och om tillgodogörande av handpenning. 

I 87 och 88 ~§ USK finns vissa närmare föreskrifter om anstånd med 

betalning av köpeskillingen för lös egendom. Enligt dessa gäller bl.a. att 

anstånd bör liimnas endast om köpeskillingen överstiger 1.000 kr. och att 

ansti\nd för längre tid än en minad bör lämnas endast om sökanden och 

gäldenären medger det eller om annat särskilt skäl föranleder det. 

/,11gberedninge11. Bestämmelserna i I 0 kap. 5 * i beredningens förslag 

ersätter utan saklig ändring 96 § I och 2 mom. och 3 mom. första meningen 

UL. Beträffande andra-femte punkterna i 96 * 3 mom. hänvisar bered

ningen till 10 kap. 6 och 7 **· 
I detta sammanhang framhåller beredningen att check liksom r. n. bör 

kunna godta~ som betalningsmcdel. om täckning finns för checkbeloppet. 

När egendom siiljs på auktion. kan vid behov göras ett kortare avbrott för 

kontroll att det finns täckning och begäran att checken skyddas. såvida 

avbrottet inte medför beaktans\'ärd olägenhet Ufr 11 kap. 20 *och 13 kap. 

41 *L Vare sig försäljningen sker i allmänt eller enskilt mål bör enligt 

beredningen såld lös egendom inte lämnas ut förrän efter det att checken 

har blivit skyddad eller infriad. Annars riskeras att utmätningssökanden 

och gäldenären liksom andra ev·~ntuellt betalningsberättigade lider förlust. 

Vid försäljning som avses i 11- 13 kap. får tillses att inte inrop godtas eller 

köpeskillingsfördelning avslutas förrän check på handpenning resp. reste

rande köpeskilling har blivit skyddad. 

Check kan, pil.pekar beredningen. även komma i fråga vid betalning från 

gäldenären. I enskilda mil.I må~.te tillses att statsverket inte lider förlust 

genom att redovisning till sökanden äger rum av belopp. som har influtit 

genom check vilken senare befinns sakna täckning. Kronofogdemyndig

heten bör. när check lämnas som betalning av gäldenären. begära att 

checken skyddas. om checken inte har hunnit infrias och skyddande 

behövs för att redovisning skall kunna ske. 

Remissyttrandena. Erfarenh~·terna av de nuvarande hestämmelserna 

om exekutiv försäljning på kredit är enligt RSV goda och det finns f.n. inte 

någon anledning att ändra dem. RSV har sålunda inte någon erinran mot 

förslaget. Verket föreslår emellertid att tillämpningsområdet för kreditfrir

säljning vidgas genom ändring av de begränsningar beträffande egen

domens värde och tiden för anstånd som föreskrivs i USK. Kro111!fi1gJe

fi.ire11inge11 förmodar att behovet att kunna lämna kredit kommer att 

minska i avsevärd grad. om möjligheterna till underhandsförsäljning 

vidgas enligt vad föreningen förordar. 

F<'iredraganJen. Departementsförslaget överensstämmer med bered-
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ningens förslag. Vid utarbetande av verkställighetsföreskrifter får över

vägas om de närmare förutsLittningar för försäljning på kredit som f.n. 

gäller enligt USK börjiimkas. 

6 § Paragrafen behandlar frågan om nytt försäljningsförsök när tidigare 

försök inte har lett till resultat. Den motsvarar 10 kap. 6 § i beredningens 

förslag. 

Gällande rätt. I 93 § J mom. U L föreskrivs att om inrop inte godtas och 

egendomen inte siiljs vid nytt utrop. ny auktion skall siittas ut eller 

egendomen säljas under hand. För det fall att köp blir ogiltigt till följd av 

att full betalning. efter det att anstfmd har lämnats och handpenning 

betalats, inte erläggs inom faststiilld tid gäller enligt 96 ~ J mom. andra 

meningen att utmätningsmannen skall ombesör:ia ny försä(jning av egen

domen. 

Lagherei/11i11ge11. Reredningen föreslår i första stycket av 10 kap. 6 *en 

generell regel som innebiir att. om det inte sker inrop som godtas och full

följs. nytt försäljningsförsök skall gö;·as, om inte sökanden avstår därifrån. 

Beträffande sambandet mellan denna bestiimmelse och 5 ~ påpekar bered

ningen att nytt utrop enligt 5 § andra stycket inte är sådant nytt försälj

ningsförsök som avses i 6 *första stycket. Nytt utrop vid en och samma 

auktion skall enligt 5 §andra stycket utan vidare ske. om köpeskilling eller 

)landpenning inte betalas genast. N;'igon särskild kostnad ådras inte 

därigenom .sökanden. I det fall som avses i 6 * första stycket bör enligt 

beredningen kronofogdemyndigheten höra sig för hos .~ökanden. huruvida 

nytt försLiljningsförsök bör göras. 

Beredningen pi'lpekar att bestiimmelsen i 6 * första stycket nära ansluter 

till reglerna för motsvarande situationer i 21 §Stl... 22 * LfL och 42 § FfL. I 

fall då annan iin utmiitningssökanden har utövat anslutningsriitt (se 9 kap. 

10 §)skall förfarandet fortgä iivcn om utmiitningssökanden avs tar därifrän. 

Den som vill genomdriva förs1iljning får i sä fall sj1ilv svara för nya 

kostnader som eventuellt inte kan tas ut ur egendomen. 

Som andra stycke i h * i beredningens förslag har tagits upp föreskrift att 

kronofogdemyndigheten för avvisa begäran om nytt försiil.iningsförsök. om 

två auktioner har h;'illits utan att egendomen har sålts och det saknas anled

ning anta att den kan siiljas inom rimlig tid. Bestämmelsen har sin förebild i 

21 *andra stycket SfL och 42 *andra stycket FfL. 

I tredje stycket av h * regleras förfarande! när ny auktion skall hållas. 

Enligt beredningens förslag har i sädant fall 2- 5 ** motsvarande tillämp

ning. Vidare föreskrivs att anmälan av fordran som har skett för en 

auktion gäller liven för senare försiiljningsförsök. 13estämmelserna ansluter 

till liknande regler i 21 ~ SIL 22 ~ LfL och 42 § FfL. De hlir enligt bered

ningen i forsla hand tilliimpliga. niir nytt försiiljningsförsök skall göras 

enligt första stycket mm giillcr iiven när auktion har upphävts av högre 

instans och därefter ny auktion skall hall as. 
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I Giin.le stycket för<;la meningen har beredningen tagit upp en föreskrift 

att utmlitningen skall htivas. om nytt försäljningsförsök inte skall göras. 

Beredningen framh~tller att om o;ärskilda medel har flutit in under förfa

randet. t.ex. avkastning av egendomen. utmätningen dock inte skall hävas 

i den delen. Detsamma giiller medel som senare flyter in med anledning av 

redan vidtagna i\.tglirdcr. Handp•:nning skall tas i anspri\.k i den utsträck

ning som anges i 7 ~. En undant agsföreskrift för sädana fall har tagits in 

som andra mening i fjärde stycket. Bestämmelserna ansluter till mot

svarande regler i 21 * SfL, 22 ~ I JL llCh 42 ~ FfL. 

Reredningen understryker att tllmlitningen inte skall hävas om saken 

skall drivas vidare enligt 9 kap. 111 ~- Avcn om utmiitningssökanden för sin 

del inte har ansett önskviirl att cytt försliljningsförsök görs står han kvar 

som berlittigad till utdelning. \1111 köpeskillingen förslll.r därtill. I annat fall 

skulle han. för att fa betalt ur eventuellt överskott som annars skulle till

falla gllldeniiren. nödgas begära ny utmätning i överskottet. 

N.c111i.1·sy//ra11dc1111. Bestämmelsen i andra stycket av 6 * i beredningens 

förslag kritiseras av l?SV. som framhilller all kronofogdemyndigheten 

n{igon gäng synes kunna tvingas göra nytt försiiljningsförsök efter två 

misslyckade auktioner. trots att del saknas anledning anta att egendomen 

kan säljas inom rimlig tid. En sådan innebörd av bestämmelsen är enligt 

RSV inte godtagbar i fråga om vanlig lös egendom. I stället bör gälla att 

om tvf1 auktioner har hållits och anledning saknas anta att egendomen kan 

.;;äl.ias inom rimlig tid, nytt försäljningsförsök inte skall göras. Om 

sökanden i enskilt mål anser att kronofogdemyndigheten har felbedömt 

mö.ilight"tcn till förs1iljning. kan han överklaga myndighetens beslut att 

avbryta förfarandet. Krom~{i1gde.1iirc11i11gl'11 anser att två auktioner ovill

korligen hör befria kronofogderryndigheten frän skyldighet att försöka 

sälja egendomen på en tredje auktion. 

Fiircdraga11de11. Rcstiirnmelsen i första stycket av beredningens förslag 

om när nytt försäljningsförsök skall iiga rum avses uppenbarligen omfatta 

iiven det fallet att. sedan anstånd har lämnats med betalningen frånsett 

handpenning, inropet blir ogiltigt enligt 5 * tredje stycket på grund av att 

iiterstående del av köpeskillingen inte betalas inom föreskriven tid. I sak 

godtar jag, i likhet med remissin:;tanserna. förslaget. Av den föreslagna 

lydelsen synes emellertid inte otwtydigt framgå att även nyssnämnda fall 

omfallas av bestämmelsen. I departcmentsförslaget har därför första 

stycket jämkats något. Där anges att om det inte sker inrop som godtas 

och fullföljs genom att köpeskillingen eller handpenning betalas genast. 

nytt försäljningsförsök skall göras, om inte sökanden avstår därifrån. I en 

andra mening tilfäggs att detsamma gäller, om inrop har blivit ogiltigt 

enligt 5 * tredje stycket. 
Beredningens förslag i paragrafrns andra stycke att kronofogdemyndig

heten fär avvisa begäran om nytt försäljningsförsök. om två auktioner har 

hällits utan att egendomen har bl i vit såld och anledning saknas anta att 
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den kan säljas inom rimlig tid. har kritiserats av två remissinstanser. För 

egen del vill jag framhålla följande i saken. När försök att siilja viss 

egendom har gjorts vid två auktionstillfällcn utan att leda till något 

resultat. torde det ofta inte finnas fog för antagande att nytt försäljnings

försök skall ge resultat. Ibland kan det emellertid finnas stöd för s<\dant an

tagande. t.ex. om de misslyckade förstiken har berott på tillfälliga omstlin

digheter eller om efterfrågan på sådan egendom som är i fråga är säsong

betonad. Man kan också tiinka sig att det efter tv{1 misslyckade auktions

försök framstår som genomförbart att sälja egendomen under hand. 

Undantagsvis kan det ocksä tänkas att inrop två gänger har blivit ogiltigt 

enligt 5 * tredje stycket. I sadant fall torde möjligheten att uppnå resultat 

vid ett tredje försök ofta vara större än n~lr det misslyckade resultatet har 

berott på att något godtagbart bud över huvud inte har avgetts vid auk

tionen. När det undantagsvis efter tvi'I misslyckade auktioner finns skäl 

anta att egendomen kan s~lljas inom rimlig tid, bör enligt min mening 

kronofogdemyndigheten vara skyldig att pröva den möjligheten. om inte 

sökanden avstår därifrån (jfr l 0 kap. 21 * andra styå.et och 12 kap. 42 * 
andra stycket i departementsförslaget ). Jag godtar alltså beredningens 

ständpun kt. 

I beredningens förslag anges att kronofogdemyndigheten under angivna 

förutsättningar fär avvisa begäran om nytt försäljningsförsök. Denna 

lydelse synes mindre lämplig med hänsyn till att det enligt första stycket i 

paragrafen inte krävs någon särskild begäran frtln sökanden för att nytt 

försäljningsförsök skall göras. I departementsförslaget anges i stället atl 

om två auktioner har hållits ut.an att egendomen har blivit si'lld och anled

ning saknas anta att den kan siiljas inom rimlig tid. nytt försäljningsförsök 

inte skall göras. 

I övrigt överensstiimmer paragrafen i departementsförslaget med bered

ningens förslag. 

7 * Paragrafen. som motsvarar 10 kap. 7 ~i beredningens förslag. inne

håller bestämmelser om ianspråktagande av handpenning niir inrop har 

blivit ogiltigt. 

Giillande riiff. För det fallet att anstilnd enligt 96 s I morn. U L har 

lämnats med betalning för exekutivt si'lld egendom och betalningen uteblir 

innehåller 3 mom. tredje-femte meningarna i samma paragraf besUim

melser hur det skall förfaras med den handpenning som enligt I morn. har 

skolat lämnas. Därom gäller att kostnaderna för den första försiiljningen 

samt för vård och förvaltning av egendomen under tiden mellan försiilj

ningarna skall betalas ur handpenningen. Om köpeskillingen vid den nya 

försäljningen understiger det bud som har antagits vid den första förs~ilj

ningen. skall återstoden av handpenningen användas för att så långt den 

förslår täcka skillnaden. Vad som inte behöver tas i anspråk härtill skall 

betalas tillbaka. I U I. nämns inte siirskilt det fallet att nägnn ny försäljning 
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inte äger rum. I si\dant fall torde handpenningen få användas till tiickande 

av de kostnader som har uppsti\tt intill dess förfarandet avbryts. Överskott 

skall Merställas. 

Laghcred11i11ge11. Första stycket i 10 kap. 7 * i heredningens förslag 

motsvarar de nuvarande bestämmelserna i 96 § 3 mnm. tredje-femte 

meningarna U L. Efter mönster av 22 ~ SIL 23 * LfL och 43 ~ Ftl.. har till

fogats en bestiimmelse enligt vilken hela handpenningen skall vara för

verkad. om ny auktion hålls och egendomen inte blir såld. 

Likaledes efter mönster av nämnda lagrum i SfL. LfL och FfL har som 

andra stycke i paragrafen tagit:; upp bestiimrnelser enligt vilka. om ny 

auktion inte Mils. handpenningen skall anviindas till betalning av förriitt

ningskostnader som har blivit onyttiga. Oärmcd jämstiills i förslaget 

kostnadsersättning enligt 18 kap. l.'i ~- Vad som inte hehöver tas i ansprf1k 

skall återlämnas. 

Fiirctlrug1111dn1. Departement sförslaget överensstiimmer med bered

ningens förslag. dock att vad som siigs i andra stycket i beredningens 

förslag om ersättning för s.k. processkostnad saknar motsvarighet i 

<lepartementsförslaget. 

Försäljning under hand 

8 § I paragrafen. som rnotsva,:ar 10 kap. 8 § i beredningens förslag. 

regleras försiiljning under hand. 

Giilla!llle riitt. Annan lös egendom än registrerat skepp (inkl. registrerat 

skeppsbygge). lufrfartyg eller intecknade reservdelar till luftfariyg får 

enligt 96 a § l mom. U L säljas under hand i stiillet för pi'! auktion, om det 

iir sannolikt att avsevärt högre :.;.öpeskilling kan uppni\s därigenom. En 

ytterligare föruts;ittning är do\.'.k att det kan antas att egendomen inte är 

före mal för okiind sjö- eller luftparllrätt. Innan försäljning sker. skall gäl<le

niiren. sökanden och envar an11a11, vars rätt lir beroende av försäljningen 

od1 som är känd för utmiitningsmannen, om möjligt fä tillfälle att yttra sig. 

Beträffande tillviigagangssättel vid underhandsförsäljning föreskrivs i 96 

a ~ 2 mom. att utmiitningsmannen innan sådan försäljning sker skall 

infordra an hud genom kungörel.sc. som förs in i den eller de ortstidningar 

som utm~itningsmannen hestiimmer. eller pi\ annat liirnpligt sätt. Avges 

inte anhud som utmiitningsmannen anser sig böra godta. skall auktion 

sättas ut. Enligt 3 mom. i samma paragraf har i övrigt 91 * 2 och .'i mom. 

samt 92 och 96 ** motsvarande tilHimpning i frflga om underhandsförsiilj

ning. (191 * 2 mom. ges föreskrifter om utbrytande av utmlitt ligarhypotek 

som utgörs av andel i inteckning: i tuftfartyg eller reservdelar o\.'.h om 

friskrivande fran personligt hetalningsansvar niir hel sadan intecknings

handling har blivit utm~itt och skall siiljas. 91 ~ .'i rnom. innehaller före

skrift om anskaffande av gravationshevis bdräffande företagsintecknad 

egendom. I 92 ~ regleras försiiljning av lös egendom som ni'lgon innehar 
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som handpant eller med retentionsrätt. I 96 ~ slutligen meddelas bestäm

melser om betalning av lös egendom som säljs på auktion och om 

ianspråktagande av handpenning m. m.) 

Lagheredningen. Första och andra styckena i 10 kap. 8 *i beredningens 

förslag motsvarar 96 a § I och 2 mom. UL. Bestämmelse om hur anbud 

skall fordras in bör enligt beredningen meddelas i administrativ ordning. 

I fråga om hänvisningen i 96 a * 3 mom. till 91 § 2 och 5 mom. framhåller 

beredningen att enligt förslaget den ordning som har genomförts beträf

fande pantbrev i fast egendom och som numera gäller även beträffande 

pantbrev i skepp skall tillämpas även i fråga om skuldebrev som är 

intecknat i luft fartyg eller reservdelar tfärtill ( 10 kap. 17 §)samt att bestäm

melse om anskaffande av gravationsbevis beträffande företagsintecknad 

egendom bör meddelas i administrativ ordning. 

Som tret~je stycke i I 0 kap. 8 § i beredningens förslag har tagits upp 

föreskrift att 4 och 5 §§ skall tillämpas i fråga om försäljningsvillkoren vid 

underhandsförsäljning. Bestämmelsen motsvarar hänvisningen i 96 a § 3 

mom. UL till 92 §och delvis hänvisningen till 96 § UL. Beredningen fram

håller att det inte för de enkla fall av underhandsförsäljning som omfattas 

av 10 kap. 8 § har ansetts motiverat att i lagen ta in någon bestämmelse. 

motsvarande föreskriften i 58 § sista stycket FfL om att överexekutor 

bestämmer de köpevillkor som inte har fixerats i lagen. Självfallet skall 

kronofogdemyndigheten vid tillämpning av underhandsförsäljning i hit

hörande fall iaktta de regler till tredje mans skydd som föreskrivs i 9 kap. 

I övrigt finns enligt beredningen föga utrymme för variation i köpevill

koren, frånsett att kronofogdemyndigheten i varje särskilt fall måste 

bestämma vad försäljningen avser för objekt. 

Den hänvisning till 96 § UL som 96 a § 3 mom. innehåller har, anför 

beredningen. i övrigt sin motsvarighet i fjiirde stycket första meningen i 8 

§. Andra meningen bör jämföras med 58 § femte stycket andra meningen 

FfL. Det är enligt beredningen tveksamt om detta tillägg. jämfört med 96 a 

§ 3 mom. UL. innebär nägon ändring i sak. 

Remi.uyftrandl'llll. Flem remiss instanser förordar jämkningar i fråga 

om förutsättningarna för underhandsförsäljning och förfarandet vid sådan 

försäljning. 

Sn'a hm·riitt anser tiden mogen att utöka möjligheterna till underhands

försäljning och föreslår att ordet "avsevärt" i första meningen av para

grafens första stycke får utgå. Samma jämkning föreslås av TCO. som 

framhåller att det ofta är svårt att avgöra huruvida en underhandsförsälj

ning kan ge bättre ekonomiskt resultat än auktionsförsäljning. Enligt 

kro11oji1gdefi.ire11i11ge11 kan underhandsförsäljning ofta vara en förmånlig 

försäljningsform i fr1'1ga om ovanliga objekt. Snabb realisation är i 

allmänhet till fördel för sftväl borgenären som gäldenären. Gällande förut

sättningar för underhandsförsäljning har medfört att sådan försäljning 

tillämpas i mycket begränsad utsträckning. Föreningen anser sålunda att 
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de föreslagna villkoren för underhandsförsäljning är alltför sträng~\. Enligt 

föreningen bör underhandsförsäljning medges. om man därigenom sanno

likt kan erhålla godtagbar köpeskilling och undvika onödig tidsutdräkt. 

Som har nämnts under l § anser även RSV att de föreslagna villkoren för 

underhandsförsäljning är alltför stränga. 

1 fråga om förslaget att kända sakägare om möjligt skall få tillfälle att 

yttra sig om underhandsförsäljning förordar RSV att skyldigheten att 

bereda sakägare sådant tillfälle inskränks till fall när anledning före

kommer därtill. Samma jämkning föreslås av länsstyrelsen i Giil'!eborgs 

liin. som framhåller att sakägarna i allmänhet torde sakna intresse för 

försäljningssättet. 

Betr~iffande tillvägagtrngssättet vid underhandsförsäljning ifrågasätter 

Si·rn horriitt om anbud alltid skall behöva fordras in. Därigenom försenas 

ärendet. vilket kan innebära att en god försäljningsmöjlighet försitts. 

Enligt RSV bör bestämmelsen om anbudsförfarande utformas sä. att 

anbud inte behöver fordras in när spekulanter. som är villiga att betala 

godtagbart pris. ändå är kända. RSV förordar också att bestämmelsen om 

att auktion skall sättas ut. om godtagbart anbud inte lämnas. får utgä. 

Krom~fi>gdefi>rc11ingc11 anser att kronofogdemyndigheten bör ha möjlighet 

att mera formlöst än f.n. sälja utmätt lös egendom med anlitande av de 

försäljningsorganisationer som slår till buds. Enligt föreningen bör regeln 

om anbud innehålla att anbud skall fordras in om anledning förekommer 

därtill. 

1 fråga om hänvisningarna i paragrafens tredje och ljärde stycken till 

tidigare paragrafer i kapitlet framhåller RS V att om underhandsförsiiljning 

jämställs med auktionsförsåljning enligt verkets förslag. det bör hänvisas 

även till 6 § i tillämpliga delar. 

Ett par remissinstanser berör frågan om underhandsförsäljning av 

egendom som kan bli föremal för sjö- eller luftpanträtt. S1·ea lwl'fiill fram

håller att eftersom underhandsfCrsäljning inte kungörs, förslaget skyddar 

endast okända panthavare vilkas panträtt gäller i egendom som kan antas 

vara föremål för okänd sjö- eller luftpanträtt. Att avgöra t.ex. om en 

nöjesbåt kan vara föremål för okänd sjöpanträtt är emellertid sä gott som 

omöjligt. även om sannolikheten kan te sig obetydlig. Di\. det gäller att 

säkra möjliga rättighetshavare. vilkas rätt upphör efter försäljning. skulle 

man tvingas tillgripa auktion. Om inte ett fast kungörelseförfarande kan 

generellt upprätthållas till förmän för sjöpanthavarna. bör best~immelsen i 

249 * sjölagen om upphörande av sjöpanträtt efter exekutiv försäljning 

jämkas. Hovrätten anser att auktionsförsäljning i och för sig inte är m'l.got 

önskvärt för en sjöpanthavare och ibland kan vara direkt i strid med hans 

intresse. t.cx. om bättre pris troligen skulle uppnås vid underhandsför

säljning. Enligt l/fred11i11gen 1111gtlc11de i11skril'fling 111· riill till /11.f(/ilffyg 

111.111. bör det inte förbises att alla fartyg, t.o.m. fartyg under byggnad. kan 

bli föremål för sjöpanträtt frän och med sjösättningen. 
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Fiiredragamlen. Före 1967 års ändringar i UL skulle försäljning av 

utmätt egendom alltid ske på auktion. Införändet av möjlighet att' sälja 

utmätt lös egendom under hand var såväl principiellt som praktiskt sett en 

viktig nyhet. Sil.dan försäljning har dock inte kommit till användning i 

åsyftad omfattning. På begäran av justitiedepartementet har undersökts i 

vilken utsträckning utmätt lös egendom såldes under hand åren 1973 och 

1974. Av undersökningen framgår att underhandsförsäljning dessa år 

förekom i endast 140 resp. 134 fall i hela landet. I 18 kronofogdedistrikt, 

däribland Stockholms distrikt. ägde över huvud inte någon underhandsför

säljning rum. Den egendom som oftast såldes under hand utgjordes av 

maskiner. fordon av olika typer och varulager. 

Enligt beredningens förslag skall som förutsättning för underhandsför

säljning gälla att det är sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan 

uppnås genom sådan försäljning än genom försäljning på auktion. För

slaget, som överenssHimmer med gällande rätt. har kritiserats av ntlgra 

remissinstanser. vilka har ansett att förutsättningarna bör mjukas upp. För 

egen del ser jag på saken på följande sätt. 

Som beredningen har anfört bör utmätt egendom tillgodogöras på sätt 

som ger så bra ekonomiskt resultat som möjligt. Genom försäljning under 

hand torde ofta kunna uppnås högre köpeskilling än genom försäljning på 

auktion. Köpeskillingens storlek är emellertid inte ensam avgörande för 

valet av försäljningsform. Hänsyn måste också tas bl.a. till kostnaderna 

för de olika försäljningssätten och det arbete som kronofogdemyndigheten 

måste lägga ned på försäljningen. Frågan i vad mån utmätt egendom hör 

säljas under hand har sålunda samband med tillvägagångssättet vid sådan 

försäljning. Beträffande det närmare förfarandet vid underhandsförsäljning 

vill jag nämna följande. 

Utmärkande för auktionsförsäljning är att det ankommer på dem som är 

intresserade av att köpa utbjuden egendom att i konkurrens med varandra 

genom bud ange det pris som de är villiga att betala. På motsvarande sätt 

skall vid underhandsförsäljning enligt 96 a ~ U L anbud infordras från 

spekulanter. Att initiativet till angivandet av ett pris skall tas av den som är 

intresserad av att köpa egendomen verkar i förening med konkurrensen 

med andra spekulanter prishöjande. Även enligt beredningens förslag skall 

underhandsförsäljning föregås av anhudsförfarande. Några remiss

instanser har däremot ansett att anbud inte alltid skall behöva fordras in. 

En ordning utan anbudsförfarande skulle tydligen innebära att krono

fogdemyndigheten själv fastställde köpeskillingen och därefter sålde till 

den som var beredd att betala detta pris. Köpeskillingen skulle då troligen 

i allmänhet överensst~imma med det värde på egendomen som har åsatts i 

samband med utmätningen. Genom en sådan ordning. som torde kräva att 

köpeskillingen godkänns åtminstone av gäldenären, skulle man emellertid 

förlora den prishöjande effekten av konkurrensen mellan olika speku

lanter. som själva har att ange det pris som de är villiga att betala. Det 
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kunde möjligen övervägas att för särskilda fall medge undantag från 
anbudsförfarande, om tillräckliga garantier föreligger för att tillräckligt 

högt pris likväl uppnås. Man skulle emellertid sannolikt inte vinna mycket 

med en sådan ordning. Anbudsförfarandet behöver nämligen inte göras 

mera omfattande än vad saken kräver. Jag anser alltså att underhandsför

säljning alltid bör föregås av ett anbudsförfarande. Jag återkommer i det 

följande närmare till förfarandet vid infordrande av anbud. 

Frågan i vad mån utmätt lös egendom bör säljas under hand i stället för 

på auktion måste ses mot bakgrund av det sagda. Underhandsförsäljning 

är som regel mera omständlig än auktionsförsäljning. Den kräver alltså 

större arbetsinsats av kronofogdemyndigheten och därmed större 

kostnader för staten. Den föranl1~der i allmänhet också större utgifter för 

kungörande. Ofta torde också underhandsförsäljning ta längre tid i anspråk 

än försäljning på auktion. Härav följer att det inte kan komma i fråga att 

tillämpa underhandsförsäljning beträffande flertalet slag av lös egendom, 

även om man kan räkna med ungefär lika stor köpeskilling som ,vid för

säljning på auktion. Underhandsförsäljning torde lämpa sig bäst beträf

fande egendom. som intresserar endast en viss kategori eller eljest ett 

begränsat antal personer och som har ett förhållandevis högt värde, t.ex. 

maskiner eller fordon av speciella slag. I sådana fall torde auktion som 

regel inte vara så ändamålsenlig. medan försäljning under hand ofta bör 

kunna leda till ett betydligt bättre resultat. Ibland torde det vara lämpligt 

med underhandsförsäljning efter ett misslyckat försök att sälja viss 

egendom på auktion. 
Som framgår av det tidigare sagda har underhandsförsäljning hitintills 

inte kommit till användning i någon större utsträckning. Det synes emel

lertid uppenbart att sådan försäljning skulle utgöra en lämplig försälj
ningsform i avsevärt fler fall än den ringa omfattning i vilken den hitintills 

har tillämpats. Förutsättningarna för underhandsförsäljning bör därför 

jämkas. Det är dock inte möjligt att helt likställa auktionsförsäljning och 

underhandsförsäljning i den meningen att även underhandsförsäljning 

skulle bli en ordinär försäljningsform i fråga om mera vanlig lös egendom. 

Försäljning på auktion måste alltjämt vara huvudregel. medan försäljning 

under hand bör komma till användning under vissa förutsättningar. Som 

framgår av I * i förevarande kapitel i departementsförslaget och motiven 

därtill har jag emellertid ansett lämpligt att nämnda paragraf utformas så. 

att de båda försäljningssätten mera sidoställs än i beredningens förslag. 

Beredningens förslag innehåller, som har nämnts i det föregående, som 

villkor för underhandsförsäljning att det är sannolikt att avsevärt högre 

köpeskilling kan uppnås genom sådan försäljning än vid försäljning på 

auktion. Det torde emellertid ofta vara svårt för kronofogdemyndigheten 

att med någorlunda säkerhet konstatera att avsevärt högre pris sannolikt 
kan erhållas vid försäljning under hand. För att underhandsförsäljning· 

skall komma till användning i fall då sådan försäljning är mera ändamåls-
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enlig än auktionsförsäljning bör dä_rför ordet "avsevärt" utgå. Det synes 

tillräckligt att kronofogdemyndigh~ten bedömer som sannolikt att man vid 
underhandsförsäljning kan erhålla högre köpeskilling. 

Som jag har framhållit i det föregående är det inte endast köpeskil

lingens storlek som bör vara avgörande för försäljningsformen. Även 
andra faktorer måste beaktas, särskilt kostnaden för underhandsför

säljning. det arbete som sådan försäljning kräver och eventuell tidsutdräkt. 

Vid sidan om kravet på högre köpeskilling bör därför som villkor för 
underhandsförsäljning ställas upp att sådan försäljning även i övrigt är 
ä:idamålsenlig. 

I beredningens förslag anges att utmätt egendom under angivna förut

sättningar "fär" säljas under hand. Det är emellertid tydligt att befogen
heten att sälja utmätt egendom under hand inte får begagnas av krono

fogdemyndigheten efter fritt skön. Det åligger givetvis myndigheten att 

efter objektiva grunder pröva vilken försäljnin~'iform som är den lämpli
gaste i det enskilda fallet. För att en inte avsedd tillämpning skall för

hindras används på motsvarande ställe i departementsförslaget ordet 
"bör". 

Enligt beredningens förslag skall, i huvudsaklig överensstämmelse med 

gällande rätt. sökanden. gäldenären och annan känd sakägare vars rätt 
beror av försäljningen om möjligt få tillfälle att yttra sig i frågan om 

egendomen skall säljas under hand. Ett par remissinstanser har an.;ett att 
sakägarna inte skall behöva höras annat än när anledning förekommer 

därtill. För egen del vill jag framhålla att sakägarna har ett befogat intresse 

av att försäljningen leder till ett så gott ekonomiskt resultat som möjligt. 
De torde däremot i allmänhet inte i och för sig ha något intresse av det sätt 

på vilket försäljningen sker. Som regel torde de inte heller kunna bidra 
med några avgörande synpunkter vid valet av den ena eller den andra 
formen. Omgången med att bereda sakägarna tillfälle att yttra sig 
fördröjer också försäljningen och någon gång kan kanske ett fördelaktigt 
tillfälle till underhandsförsäljning därigenom försittas. Jag delar därför de 
kritiska remissinstansernas mening att sakägarna inte skall behöva höras i 
alla mål. En möjlighet skulle vara att kräva att sakägarna: eller i vart fall 
gäldenären. i stället godkänner köpeskillingen. En sådan ordning synes 

dock inte lämplig. 

Jag föreslår därför att sakägarna skall höras när anledning föreligger 

därtill. Sådan anledning kan vara att det framstår som tveksamt vilken 

försäljningsform som är den lämpligaste och sakägarna kan väntas bidra 
med underlag för bedömningen. När sakägama bör_höras, kan detta ske i 

vilket skede av målet som helst. Hörandet bör dock inte föregås av 

kostnadskrävande åtgärder. som kan bli utan mening om försäljning 

befinns böra ske på auktion. Den föreslagna bestämmelsen hindrar natur
ligtvis inte att kronofogdemyndigheten samråder med gäldenären i frågan 

vilka som kan tänkas vara intresserade av att förvärva egendomen och 
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biista sättet att nä dessa. I detta sammanhang vill jag erinra om att kiinda 

borgenärer. som på grund av särskild förmånsrätt har rätt till betalning ur 

egendom som skall säljas under hand. bör genom underrättelse beredas 

tillfälle att anmäla sina anspråk före fördelningen (jfr 8 kap. 10. 12 och 13 

§~ ). Föreskrift härom kan meddelas av regeringen. 

Som har berörts i det föregfiende skall enligt departementsförslaget 

underhandsförsäljning alltid föregö.s av att anbud fordras in. Detta bör i 

allmänhet ske genom kungörelse i tidning: Annonseringens omfattning får 

bero av omstiindigheterna i det särskilda fallet. Om spekulanter star att 

finna inom en viss yrkeskatego;·j eller annan grupp. t.ex. beträffande en 

special maskin. kan det vara lämpligt att a~nonsering endast _sker i fack

tidning. Om tänkbara spekulanter är fä och kiinda. kan kronofogdemyn

digheten avstf1 från annonsering och vända sig direkt till de tänkbara 

intressenterna och bereda dem tillfälle att avge anbud. Även o••l 

egendomen i och för sig kan intressera en större krets eller allmiinheten. 

hör anbudsförfarandet kun.na h'~gränsas till att avse en mindre krets. l 

fri\ga om t.ex. antikviteter elle:· smycken bör sålunda kronofogdemyn

digheten kunna vända sig till ett mindre antal handlare i branschen och· 

anmoda dem att inkomma med anbud. om ett sådant förfarande i det 

särskilda fallet kan anses lämpligt. När fråga är _om egendom som brukar 

säljas till viss uppköpare. bör kronofogdemyndigheten kunna sälja till 

denne till dagspris. Över huvuc bör anbudsförfarandet inte göras mera 

omstiindligt än vad saken päkalk.r. 

Kronofogdemyndigheten iir naturligtvis inte tvingad att anta nflgot av 

avgivna anbud. Även om det högsta anbudet i och för sig är godtagbart. 

bör hestiimmelsen om anhudsföriarande inte hindra kronofogdemyn

digheten att anordna auktion mellan dem som har .avgett de högsta 

anbuden för att därigenom uppnfl ännu högre pris. om det ni\gon gäng 

skulle vara lämpligt. Kronofogdemyndigheten hör vid behov kunna anlita 

miiklare eller annan fämplig person för att infordra anbud och i övrigt 

förbereda underhandsförsälj~ing .. t.ex. beträffande byggnad ·på annans 

mark. Det måste dock beakus att sådant anlitande kan medföra 

betydande kostnad. Närmare föreskrifter orri infordrande av anbud m.m. 

kan meddelas av regeringen. 

Bestiimrnelse om att anbud sk:ill fordras in innan egendom säljs under 

hand har. i överensstiimmelse med beredningens förslag. tagits upp i andra 

stycket av 9 kap. 8 ~ i departementsförslaget. I samma stycke har tagits 

upp bcstiimmelse om försäljningwillkoren. dvs. att 4 och 5 ~~ i kapitlet 

skall tilliimpas. 

Om det vid försök till underhandsförsäljning inte lämnas nflgot anbud 

som godtas. bör i princip auktion sättas ut. Har auktion redan hållits i 

målet. bör dock inte ytterligare auktion sättas ut utan att det finns 

anledning anta att egendomen kan säljas inom rimlig tid (jfr 6 ~ andra 

stycken. Om nytt försiiljningsför~;ök si\lunda inte s_kall göras. skall utmät-
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ningen hävas frånsett medel som har flutit in eller sen«re flyter in med 

anledning av redan vidtagna åtgärder. Bestämmelser om det nu sagda har 

tagits upp som tredje stycke i departementsförslaget. 

Om anbud godtas av kronofogdemyndigheten men inte fullföljs genom 

betalning av köpeskillingen eller av handpenning. bör nytt försök göras att 

sälja egendomen under hand. Det synes inte lämpligt att ålägga krono

fogdemyndigheten att kräva köpets fullföljande. trots att anbudsgivaren är 

bunden av sitt anbud. Någon särskild bestämmelse om det nu sagda torde 

inte behövas. 
Fjärde stycket i departementsförslaget motsvarar med en redaktionell 

jiimkning samma stycke i beredningens förslag om ianspråktagande av 

handpenning. 

Enligt beredningens förslag skall. i överensstämmelse med vad som 

gäller f.n .. möjligheten till underhandsförsäljning inte avse egendom som 

kan antas vara föremål för okänd sjö- eller luftpanträtt. Det föreslagna 

skyddet för sjöpanthavare och luftpanthavare har kritiserats av en remiss

instans. som bl.a. har menat att det är så gott som ·omöjligt att avgöra om 

t.ex. en fritidsbi'tt är föremal för okänd sjöpanträtt. Samma remissinstans 

har emellertid samtidigt ansett att auktionsförsäljning inte är något i och 

för sig önskvärt för en sjöpanthavare. För egen del vill jag framhålla att 

kronofogdemyndigheten genom gäldenärens uppgifter och annan 

utredning i målet som regel torde kunna t~i klarlagt huruvida egendom som 

är aktuell för underhandsförsäljning häftar för sjöpanträtt eller luft

pantriitt. Om det framgår att egendomen häftar för sådan panträtt, torde 

regelmiissigt också kunna utredas vem fordringen tillkommer. Känd 

borgeniir bör genom underrättelse fä tillfälle att anmäla sitt anspråk före 

fördelningen. Det skulle i och för sig vara möjligt att föreskriva att kun

görande skall ske när egendom som är av beskaffenhet att kunna vara 

föremttl för sjöpanträtt eller luftpanträtt har salts under hand. Risken för 

att någon okänd borgenlir med sådan panträtt inte skall bli beaktad är 

emellertid enligt min mening så liten att man bör kunna bortse därifrän. 

Man torde sålunda inte behöva räkna med någon risk för rättsförluster. 

Att försäljning någon gång måste ske på auktion på grund av att 

egendomen kan antas häfta för okänd sjö- eller luftpanträtt innebär inte 

nhgon större olägenhet. 

Departementsförslaget angående underhandsförsäljning kan väntas 

medföra att sådan försäljning kommer till användning i ökad utsträckning. 

Trots att underhandsförsäljning som regel kräver större arbetsinsats av 

kronofogdemyndigheten än försäljning på auktion. kan förslaget inte antas 

medföra någon större ökning av kronofogdemyndigheternas arbetsbörcfa. 

Som framgår av vad som har sagts i det föregående kan man nämligen utgå 

från att försäljning på auktion även i fortsättningen blir det vanligaste 

försäljningssättet. 
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J•örsäljning al· egendom som in111ehas under förbehåll om återtaganderätt 

9 ~ Paragrafen innehåller fön:skrifter angående försäljning av egendom 

som gäldenären har förvärvat under förbehåll om återtaganderiitt för tredje 

man. Den motsvarar 10 kap. 9 !i i beredningens förslag. 

GiillanJe riitt. I UL finns inte några särskilda bestämmelser om hur 

utmätningsmannen skall förfara vid utmätning eller försäljning av säljares 

eller köpares rätt till egendom som har sålts under förbehåll om åter

taganderätt. äganderättsförbeM.ll eller liknande förbehåll. Beträffande 

utmiitning hos säljaren har sagts att man bör utmäta själva saken med 

förbehåll för köparens rätt. Sådan utmätning måste emellenid pil. något 

sätt inkludera även säljarens obligationsrättsliga anspr!tk mot köparen. 

Enligt en annan åsikt skall man utmäta säljarens rätt enligt kontraktet och 

inte göra någon sakutmätning. Vid utmätning hos köparen brukar utmät

ningsmannen förklara att köparens riitt enligt kontraktet utmäts. Om 

utmätningssökanden betalar säljarens resterande fordran, kan därefter 

själva egendomen säljas. Enligt 16 § andra stycket lagen om avbctal

ningsköp får avbetalningsgods dock inte utmätas för fordran på grund av 

köpet. Motsvarande förbud föreskrivs i 23 * konsumentkreditlagen och i 

19 * i den i prop. 1977/78: 142 föreslagna lagen om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m.fl. 

LaghereJningen. Enligt beredningens mening bör vid utmätning hos 

den som har sålt avbetalningsgcds utmätningen avse säljarens rätt enligt 

avbetalningskontraktet och inte själva saken. Därmed blir utan vidare klart 

att utmätningen omfattar även säljarens rent obligationsrättsliga anspråk 

mot köparen enligt kontraktet. Utmätning av säljarens rätt hör alltså enligt 

beredningen behandlas som rättighetsutmätning. Detsamma gäller 

utmiitning av köparens rätt. Vare sig utmätning sker för fordran mot 

siiljaren eller för fordran mot köparen mftstc. framhåller beredningen. 

medkontrahentens rätt respekteras så långt den är sakrättsligt skyddad. I 

regel torde köparen inte vara berättigad att överlåta sin rätt att begagna 

egendomen utan att siiljaren har ~;amtyckt därtill. 

När utmätning har skett hos köparen och samtycke till överlåtelse krävs 

av säljaren. fär enligt första stycket i beredningens förslag försäljning av 

köparens rätt inte utan säljarem samtycke äga rum utan att resterande 

betalningsskyldighet till säljaren föllgörs. Storleken av säljarens fordran i 

betalningsögonblicket måste dä1iör fixeras. Beredningen har valt att 

anknyta till regeln i 6 ~ tredje stycket lagen om avbetalningsköp. som 

avser det fallet att köparen vill fullgöra sin betalningsskyldighet i förtid. 

Säljarens fordran skall då beräknc.s enligt en avräkningsmetod som anges i 

4 ~samma lag, med viss i förstnämnda lagrum angiven mindre avvikelse. 

Den fordran pi\ grund av avbetalningskontraktet som kvarstar måste, 

framhåller beredningen. bli täckt vid försäljning av godset. Försiiljningen 

skall alltså ske under villkor att köpeskillingen förslår att i första hand 
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täcka säljarens fordran, beräknad på nyss nämnt siitt. Vid försäl_ining p~'t 

sådant villkor blir avbetalningssäljaren helt utlöst och nagot ytterligare 

förbehåll för säljarens rätt behöver inte göras. Detta gäller enligt bered

ningen även om utmätningssökanden före försäljningen har övertagit 

avbetalningssäljarens fordran. 

Om säljarens samtycke till full överlåtelse av köparens rätt inte behövs. 

kan denna enligt beredningens förslag säljas utan särskilt förbeh;\11. Det 

innebär att den som förvärvar köparens rätt skall svara för köparens 

förpliktelser enligt avbetalningsköpet. Möjligen kunde enligt beredningen 

ifrågasättas. om inte gäldenären samtidigt borde befrias frtm skyldighet att 

svara för sina förpliktelser mot avbetalningssiiljaren. Beredningen har 

emellertid inte funnit det praktiskt motiverat att göra ett s;\dant avsteg 

från allmänna principer. Även om köparens rätt far överl;\tas kan krono

fogdemyndigheten. om det är lämpligt. förfara på det tidigare nämnda 

sättet, dvs. sälja själva godset under villkor att köpeskillingen förslär att i 

första hand tiicka säljarens fordran. 

För de fall då säljarens samtycke behövs och liven har inhämtats har 

beredningen ansett det Himpligt att ge en regel. som bestiimmer hur det 

skall ga med gäldenärens förpliktelser mot avbetalningssiiljaren. I andra 

stycket av paragrafen siigs därom att när säljarens samtycke har inhiim

tats. den som förvärvar gäldenärens riitt ensam skall svara för dennes 

skyldigheter enligt avtalet. Gäldenären blir därigenom befriad frän sina 

avtalsenliga förpliktelser. Beredningen päpekar att avbetalningssäljaren i 

regel inte har mycket att vänta fr{m en avbetalningsköpare, som har blivit 

utsatt för utmiitning. Om avbetalningssäljaren inte ger ett reservationslöst 

samtycke till egendomens försäljning. m:'tste villkoren godtas eller ocksa 

försiiljning ske med förbehåll som sägs i första stycket i paragrafen. 

Dt: bestiimmelser som sålunda har geIIs för fall dh lagen om avht:tal

ningsköp är tillämplig skall enligt tredje stycket i paragrafen ha mot

svarande tillämpning. om egendom har förviirvats under iiganderätts

förbehåll utan att nämnda lag är tillämplig ptl avtalet. Objektet är. anför 

beredningen, t.e'-. inte att hiinföra till lösöre eller köpeskillingt:n skall inte 

betalas .. i siirskilda poster ... Att köpeskillingen enligt avtalet skall betalas 

i endast en post svarar enligt beredningen i själva verk~t niira mot den 

situationen att vid avbetalningsköp alla poster utom den sista har betalats. 

Beredningen framhåller att det i regel inte torde möta någon svårighet att 

tillämpa 6 ~ tredje stycket och 4 * lagen om avbetalningsköp pi1 hithörande 

avtal. Man kan emellertid tiinka sig t.ex. att enghngsbetalning skall ske 

med ett stort belopp. som skall betalas först efter l:'tng tid. I st1dant fall 

passar niimnda regler i lagen om avbetalningsköp inte sh väl (se I.ex. 6 * 
tredje stycket andra meningen andra ledet). Möjlighet till jiimkning har 

därför tagits upp i förslaget. Beträffande tillämpningen anmärker bered

ningen att nm ett engtlngshelopp skall hetalas någon gång framdeles utan 

skyldighet för köparen att betala riinta. priset bör reduceras med tilliimp-
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ning av ~ kap. 17 * i förslaget. Är åter riinta utfäst pft ett inte förfallet 

engängsbelopp. bör detta inte reduceras på grund av förtida betalning 

annat iin om räntesatsen är liigre än fem procent. Beredningen under

stryker att jrtmkningen inte fär gti längre än som behövs för att resultatet 

skall i sak så niira som möjligt överensstämma med den uppgörelse som 

best:irnmelserna i lagen om avbetalningsköp asyftar i fräga om ordinära 

avbetalningsköp. Eftersom hiir antydda. frt111 det normala avvikande 

situationer mäste bli myd;.et siillsynta anser bereuningen att jiimknings

befogenheten för kronofogdemyndigheten inte behöver möta betiink

ligheter. 

lfrmi.1.n-11ru11de1111. Beredningens förslag har i huvudsak mottagits 

po\ilivt av remissinstanserna. Lc'i11s.1tyrl'lse11 i Norrho1le11s lii11 under

stryker att fall av utmiitning som rör köpares r:itt enligt avbetalnings

kontrakt iir mycket vanliga nch all tillviigag:'111gssiittct vid försiiljningen har 

erbjudit tkra problem. Länsstyrelsen uttalar sin tillfredsstiillelse över att 

förfarandet nu blir reglerat i lag:. Liknande synpunkter anförs av kro110-

.f(1gd,'.fi'irl'11i11g('/l. 

Några remissinstanser kritis~rar utformningen av bestämmelserna. 

siirskilt vad giiller objektet för utmiitning. Kredithipko111mi111>11. i vars 

yttrande kc'i111111111111!/iirh1111det instämmer. anför att beredningens stäml

punkt att utmiitningen skall avse köparens rätt till egendomen är logisk. 

om man anser alt <iljaren fortfarande är ägare till den egendom som han 

har salt p{1 avbetalning. Kommitten anser emellertid att en si)dan syn p~i 

iigarfiirbehälkts innehörd inte är särskilt triiffande. Ägarförhehållets enda 

funktion är att utgöra en siikerhetsrätt. som mi.)jliggör för siiljaren att under 

vissa fl>rutsiittningar äterla egefl(:nmen. I det lagförslag som har utarbetats 

inom kommitten understryks ocks{1 det nuvarande ägarförhehållets 

karakt~ir av s:ikerhetsriitt. Enligt kommilten talar i.'wervägande skäl för att 

man redan enligt giillande rätt skall betrakta köparen som ägare till det 

förern!ll som han har köpt pä avbetalning. Si't görs oi.:kså i flera författ

ningar. Det iir diirför rimligt att man i U H talar om utmätning av egendom. 

snm har kiipts under iigarförbeh{tll. i sliillet för utmätning av köparens rätt 

till si1dan egendom. Enligt kommittens uppfattning bör reglerna samtidigt 

kunna förenklas. Kommitten frnrnhttller att det är svart att finna nftgon 

egentlig anledning till att en utmätningssökandc skulle ha intresse av att 

liisa siiljarens fordran mot gäldenären utan att samtidigt överta säljarens 

riitt enligt kontraktet. Skulle så emellertid ske. upphör ägarförbehållet att 

gälla och vanliga regle_r om utmätning träder i kraft. Det finns kanske inte 

någon anledning att i paragrafen erinra om detta självklara förhallande. 

Desto viktigare förefaller det kommitten vara att erinra om att en för

säljning. som äger rum sedan utmiitningssökanden har övertagit säljarens 

fordran, endast får ske under villkor att köpeskillingen täcker denna 

fordran. Detta framgår enligt kommitten 'inte alls av den föreslagna 

lydelsen. Om å andra sidan säljarens fordran måste täckas av köpeskil-
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lingen. finns det ingen anledning att tvinga utmätningssökanden att överta 

säljarens fordran utan denna kan betalas med vad som erhålls vid den 

exekutiva auktionen. 

Hm·riitten fiir Viistra S1·erige understryker att anledningen till att en 

avbetalningssäljare förbehåller sig äganderätten till det sälda godset är att 

godset skall tjäna som säkerhet för den obetalda köpeskillingsfordringen. 

Den förbehållna äganderätten fungerar också i verkligheten som en säker

hetsrätt, en tyst panträtt. Hovrätten påpekar vidare att en avbetalnings

säljare i regel inte har mycket att vänta från en köpare som har blivit utsatt 

för utmätning. Man kan därför utgå från att det. när utmätning sker av 

köparens rätt till avbetalningsgodset. ligger i säljarens intresse att komma 

från avtalet utan förlust. Detta kan ske antingen genom att utmätnings

sökanden betalar säljarens fordran eller genom att säljarens rätt i utmiit

ningsärendet behandlas som en säkerhetsrätt i godset. I det senare fallet 

säljs godset under villkor att köpeskillingen förslår att täcka i första hand 

säljarens fordran. Hovrätten ifri'lgasätter om inte utmätningen bör ske som 

sakutmätning enligt det senare a~ternativet. Härigenom skulle man fö en 

enklare reglering än den som beredningen har föreslagit. Även Sl'ea 

hm·riitt anser att säljarens rätt bör behandlas som en panträttsligt skyddad 

fordran samt att själva egendomen och inte köparens rätt bör utmätas. 

Likaså bör själva egendomen säljas, dock endast om köpeskillingen 

förslår till betalning av köparens återstående skuld eller om säljaren godtar 

att inroparen ensam svarar för köparens skyldigheter enligt avbetal

ningskontraktet. 
Det fallet att gäldenären fär vidareöverli'lta egendom som han har köpt 

under äganderättsförbehåll diskuteras närmare av kreditkiipko111111irrJ11. 

Enligt kommitten framgår det kanske inte alldeles klart av motiven att 

beredningens uttalanden om försäljning av köparens rätt. när säljarens 
samtycke till överlåtelse inte behövs. endast kan avse det fallet att 

köparen vid överlåtelse är skyldig att göra förhehåll om den ursprunglige 

säljarens rätt. Många gånger föreligger inte en sådan skyldighet. Det före

kommer således att köparen får sälja vidare egendom som han har köpt 

med ägarförbehåll. t.ex. varor som har köpts fr:in en grossist och som 
skall vidaresäljas i en butik. Ägarförbehållet har då tillkommit för att 

säljaren skall kunna häva avtalet och återta varorna vid bristande betal

ning. Ägarförbehållet är i sådant fall giltigt parterna emellan. men det är 

tveksamt om det gäller mot köparens borgenärer. Om ägarförbehflllet är 

ogiltigt, finns det självfallet ingen anledning att vid en exekutiv försäljning 

göra förbehåll om att köparen skall överta gäldenärens skyldigheter enligt 

kontraktet. Detta måste också vara det vanligast förekommande fallet. 

Fi.iredrag1111Je11. Enligt gällande rätt är avbetalningsgods eller annan 
egendom som har sålts under förbehåll om rätt för säljaren att återta egen

domen. om köparen inte fullgör sina förpliktelser - ofta benlimnt ägande

rättsförbehåll - svåråtkomlig för köparens borgenärer. Om inte säljaren 
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samtycker till att överlåtelse sker. torde en utmätningssökande knappast 

kunna komma åt det övervärde som kan finnas i egendomen utan att själv 

behöva betala säljarens fordran. Han riskerar emellertid i sådant fall att 

inte fä ersättning för kostnaden. Viss oklarhet råder också om hur utmät

ningsmannen skall gä till viiga vid utmätning och exekutiv försäljning av 

egendomen. Det är därför angeHiget att hesttimmelser meddelas som· 

reglerar förfarandet och möjliggör för horgenärerna att. med heaktande av 

säljarens rätt. ta i ansprflk det v~rde som tillkommer köparen. 

Sedan heredningen lade fram sitt förslag har en ny konsumentkreditlag 

( 1977:981) antagits p<i grundval av kreditköpkommittens betiinkande (SOLJ 

1975:63) Konsumentkreditlag m.m. Vidare har regeringen ph grundval av 

betänkandet <SOLJ 1977:24) Näringsidkares avhetalningsköp m.m. i prop. 

1977/78: 142 föreslagit en ny lag om avbetalningsköp mellan näringsidkare 

m.IL vilken skall ers~itta den nuvarande avhetalningsköplagen. Såväl kon

sumentkreditlagen som den föreslagna avbetalningsköplagen utgär från att 

en säljare kan förbehålla sig riitt att återta den sälda egendomen under 

vissa förutsättningar. 

Beredningens förslag. som utgår frän att utmätningen skall avse 

köparens rätt enligt kontraktet och inte själva egendomen. innebär att för

säljning som regel skall ske :iv själva egendomen under villkor att 

köpeskillingen förslår att i första hand täcka säljarens fordran. beräknad 

enligt vad lagen om avbetalning~köp föreskriver vid förtida betalning. Om 

gäldenären enligt avtalet är heriittigad att överlåta sin rätt eller öm säljaren 

i malet samtycker till överlii.t·~lse. föreslås kronofogdemyndigheten i 

stället kunna sälja gäldenän:ns rhtt enligt kontraktet med förbehåll rör 

säljarens rätt. Vad nu har sagts skall enligt förslaget i princip giilla liven i 

fall Jå köpet faller utanför lagen om avhetalningsköp. Beredningens förslag 

har i huvudsak mottagits positivt av remissinstanserna. I några remiss

yttranden har emellertid bestämmelsernas utformning kritiserats. särskilt 

beträffande objektet för utmätning. För egen del vill jag anföra följande. 

Den rätt som en säljare vid krcditförsiiljning förbehåller sig genom 

förbehall om i\tertaganderätt innebär en säkerhetsrätt, vars syfte är att 

säljaren skall kunna återta den sålda egendomen och göra sig betald ur 

denna i fall köparen inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. Ett åter

tagandeförbehåll, som i princip gäller iiven mot köparens horgenärer, 

företer därför likheter med panträtt. trots att den som har shlt egendom 

med återtagandeförbehåll inte har egendomen i sin hcsittning. Vid 

utmätning hos köparen bör därför återtagandeförbehåll i princip behandlas 

på samma sätt som pantrlitt. Vad nu har sagts om återtagandeförbehåll 

gäller även om förbeht1llet har ut tryckts som äganderättsförbehhll eller på 

annat sätt. Vad som i fortsättningen sägs om ätertagandeförhehftll avser 

även stldana forbehäll. Vad som sägs tar i första hand sikte på köp som 

faller under konsumentkreditlagen eller den föreslagna lagen om avbetal

ningskiip mellan näringsidkare m.tl. 
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Som en remissinstans har påpekat är ätertagandeförbehäll ofta inte 

giltigt mot köparens borgenärer. när köparen enligt avtalet ~ir berättigad att 

överlåta den köpta egendomen vidare. Återtagandeförbehåll kan även i 

andra fall sakna sakriittslig giltighet. När det i förevarande paragraf talas 

om återtagandeförbehåll avses givetvis endast sådana förbehåll som skall 

respekteras av köparens borgenärer. Frågan i vilken utsträckning åter

tagandeförbehall hör fr~inkännas giltighet mot tredje man kan inte 

behandlas närmare i detta sammanhang. 

När utmätning skall ske hos säljaren. bör utmätningen omfatta såväl 

säljarens fordran mot köparen som den därtill knutna säkerhetsrätten i 

den sald<1 egendomen. Föremalet för utmätning är alltsa en fordrnn. 

förenad med säkerhetsriitt. Att objektet benämns säljarens rätt på grund 

av kreditköpsavt<1lct synes godtagbart. förutsatt att nrnn har klart för sig 

vad utmätningen i realiteten <1vser. Är säljarens fordran förfallen till betal

ning. hör kronofogdemyndigheten om möjligt driv<1 in den hos köp<1ren (se 

10-12 *~ i förevarande kapitel). Kan indrivning inte ske. fär säljarens rätt 

enligt kontraktet säljas. Utmiitning hos säljaren torde inte föranleda några 

speciell<! problem och kriiver inte någon särskild reglering i UB. 

När det gäller utmätning hos köparen behövs däremot. som framgår av 

det tidig<1re sagda. bestämmelser som gör det möjligt för borgenärerna att 

ta i ansprflk det övervärde som egendomen representerar utöver köparens 

skuld till säljaren. Mot bakgrund av återtagandeförbehållets reella 

innebörd anser jag· i likhet med de kritiska remissinstanserna att utmät

.ningen bör avse själva egendomen. givetvis med förbehflll för säljarens 

rätt. Utmätningen bör alltsfl ske som sakutmätning och inte som rättig

hetsutmiitning. Det nu sagda överensstämmer med vad som gäller vid 

utmätning av egendom som är pantsatt till tredje man. 

Jag vill pflpeka att det förhttllandet att en köpare enligt avtalet inte fär 
överlåta egendomen inte hör hindra utmätning därav (jfr 5 kap. 5 SJ. 
Utmätning. som skall ske med förbehflll för säljarens rätt. kränker inte 

dennes rätt. Exekutiv försäljning skall enligt förslaget ske antingen under 

villkor att säljaren fär betalt för sin fordran eller med säljarens samtycke. 

Inte heller försiiljningen kan därför anses strida mot principen i 5 kap. 5 ~. 

Bestämmelserna om försäljning efter utmätning hos köparen bör 

utformas med hänsyn till att egendomens värde skall kunna tillgodogöras 

av borgenärerna pi\ det mest ändamålsenliga sättet utan skada för säljaren 

eller köparen. Försäljningen torde i allmänhet ge bäst resultat, om 

egendomen säljs utan att säljarens rätt skall bestå. Säljarens rätt kan inte 

anses trädas för när genom att han tvingas ta betalning i målet. eftersom 

köparen alltid har rätt att betala i förtid ( 12 * första stycket konsument

kredit lagen och 4 * första stycket i den föreslagna lagen om avbetal

ningsköp mellan näringsidkare m.fl. I. Jag delar därför beredningens upp

fattning att egendomen skall kunna säljas utan förbehåll för säljarens rätt 

men under villkor att köpeskillingen förslår till betalning av säljarens 
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fördran. Det innebär att i första hand säljaren får hetalt ur köpeskillingen 

för sin fordran och att återstoden - frånsett kostnader i målet - går till 

utmätningssökanden så langt det behövs samt att den som köper 

egendomen exekutivt förvärvar den utan helastning för någon skuld. Det 

sagda överensstämmer med vad som f.n. gäller beträffande pantsatt 

egendom och med depanementsförslagets hestärnmelser i samma ämne (se 

92 ~ UL och 9 kap. 4 * andra stycket i departementsförslaget). Säljarens 

fonlran bör bestämmas med tilLimpning av 13 § konsumentkreditlagen 

resp. 5 * i förslaget till lag om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.tl. 

Enligt heredningens förslag skall köparens rätt till avhetalningsgods 

också kunna siiljas med förhehåll för säljarens rätt. under förutsättning att 

kiiparen enligt avtalet är berättigad att överlåta sin rätt eller säljaren i 

mälet liinmar sitt samtycke till sädan försäljning. för egen del vill jag först 

niimna att i fråga om handpantsatt egendom gällde tidigare att egendomen 

kunde säljas med förbehall för panträtten. Denna möjlighet upphävdes 

emellertid genom 1973 års ändringar i UL och numera skall egendom som 

lir föremal för handpantrlitt eller retentionsrlitt alltid säljas utan bibe

hällande av pant- eller retention:;;rlitten men under villkor att köpeskil

lingen förslår till betalning av panthavarens elier retinentens fordran. 

Dcpartementsförslaget har samme. innebörd. 

Mot hakgrund av det sagda kan det ifri\gasättas om utmätt egendom 

som innehas under återtagandeförbehåll över huvud bör kunna säljas med 

förhehäll för säljarens r~itt. En väsentlig skillnad föreligger emellertid 

mellan de nu nämnda fallen så till vida att om handpantsatt egendom 

skulle siiljas med förhehl\11 för pantriitten. förvärvaren inte skulle fä 

egendomen i sin besittning, vilket skulle in verka menligt pä resultatet av 

försäljningen. Nlir fräga är om egendom som är föremål för ätertagande

rätt för däremot förvärvaren överta ~iven köparens besittning till egen

domen. Försi.iljning av sådan egenllom utan att s~iljarens fordran samtidigt 

skall behöva betalas torde ibland kunna vara till fördel för sakägarna. Den 

som förviirvar egendomen behöver dä inte hetala mer än skillnaden mellan 

själva egendomens vlirde och s!.;ulden till säljaren. Härigenom torde 

möjligheten att fä egendomen säld till ett godtagbart pris ibland kunna öka. 

I.ex. i fråga om mera värdefull egendom. 

Det synes emellertid inte llimpligt att köparens betalningsskyldighet till 

siiijaren kvarstår efter exekutiv försäljning. För att giildenären skall bli fri 

frf111 sin hetalningsskyldighet nrnt säljaren bör kr~ivas att shljarens 

samtycke till försiiljningen inhlirntas. Jag godtar därför beredningens 

förslag att kronofogdemyndigheten med säljarens samtycke skall kunna 

slilja egendomen med förbehåll för säljarens rätt. varefter den som 

förvärvar egendomen har att ensam svara för köparens skyldigheter enligt 

avtalet. Dliremot hör säd an försäljning inte kunna äga rum enbart på grund 

av att köparen enligt kontraktet är beriittigad att överlåta sin rätt. I s[ldant 
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fall skulle nämligen köparen inte lämpligen kunna hefrias från sin betal

ningsskyldighet. 

Försäljning med förhehåll för siiljarens rätt torde ihland kunna orsaka 

svårigheter vid auktionsförsäljning. eftersom en säljare kan vilja lämna 

samtycke till överlåtelse först sedan viss hestämd person har angetts som 

förvärvare. Förfarandet torde därför passa bättre vid försäljning under 

hand. 

Vad som har sagts i det föregftende bör gälla även om varken konsu

mentkreditlagen eller den föreslagna lagen om avhetalningsköp mellan 

näringsidkare m.tl. ~ir tilliimplig pt1 avtalct. Säljarens fordran hör i st\ fall 

bestämmas enligt 5 * sistnämnda lag. med möjlighet för kronofogdemyn

dighcten att jiirnka siiljarens fordran efter vad som är skäligt. 

Utöver dc ändringar i sak i förhållande till beredningens förslag som 

framgår av det tidigare sagda har paragrafens lydelse i depar1ements

förslagctjiimkats även redaktionellt. Bl.a. används i departementsförslaget 

uttrycket förheh<'ill om i\tertaganderiilt i stället för termen äganderättsför

beht\11. I enlighet härmed anges i första stycket av departementsförslaget 

att om utmätning har skett av egendom som gäldenären har förvärvat av 
tredje man under förbeht\11 om återtaganderätt. egendomen fär säljas 

endast om köpeskillingen forslar till betalning av tredje mannens fordran. 

såvida inte tredje mannen i målet samtycker till att egendomen säljs med 

förbehåll för hans rätt. Andra stycket innehåller som första mening att 

tredje mannens fordran bestäms enligt 13 * konsumentkreditlagen eller. 

om konsumenlkreditlagen inte är tillämplig på avtalet, enligt 5 *i den före

slagna lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.tl. I en andra 

mening anges att om inte heller lagen om avbetalningsköp mellan närings

idkare m.fl. är tillämplig pa avtalet. ti!Himpas likväl 5 *samma lag, varvid 

jiimlrning får skt: efter vad som lir skiiligt. I tredje stycket slutligen före

skrivs. med tanke pä det fallet att egendomen med tredje mannens 

samtycke siiljs med förbehftll för hans ri\tt. att efter sådan försäljning den 

som förviirvar egendomen ensam svarar för giildenärens skyldigheter 

enligt avtalet. 

Beträffande tillämpningen av paragrafen hör understrykas att försäljning 

under villkor att ki)peskillingen i första hand förslftr till hetalning av 

säljarens fordran. dvs. utan förbehåll för dennes rätt. avses vara det 

normala försiiljningssiittet. Denna försäljningsform får tillämpas även om 

säljaren skulle samtycka till att egendomen säljs med förbehåll för hans 

riitt. 

De föregående paragraferna i kapitlet är tillämpliga även vid försäljning 

av egendom som gäldenären innehar under t1tertagandeförbehi\ll. Det 

innebär bl.a. att även om köpeskillingen forslar till betalning av säljarens 

i'lterstt1ende fordran. inrop resp. anhud inte utan berörda sakägares med

givande fär godtas. om det är sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan 

uppni1s (jfr 4 *första och tredje styckena och 8 *andra stycket). 
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lndriming av utmätt fordran 

10 * Denna paragraf. som motsvarar 10 kap. JO och 13 **i beredningens 

förslag. reglerar frågan hur utmätt fordran skall realiseras. 

Giillancle riill. Beträffande fordran som har utmätts föreskrivs i 88 b § I 

mom. UL att utmätningsmannen ;;kall anmoda den frän vilken fordringen 

skall utgti. att betala till honom. Sådan anmodan skall dock inte ske, om 

hinder möter för det utmättas försäljning eller särskilda skäl eljest före

ligger. Sker betalning. skall utmätningsmannen göra anteckning därom på 

handling som enligt 75 § U L har tagits i förvar och skyndsamt underrätta 

gäldenären. Heträffande influtet b1!lopp har föreskrifterna om köpeskilling 

för utmätningsvis si\ld lös egendom motsvarande tillämpning. Efter

kommer inte sekundogäldenären t•ppmaning att betala. äterstår för utmät

ningsmannen endast att slilja fordringen. 

Lagbered11i11gc11. Beredningen har ansett det angeläget att den linje på 

vilken man slog in genom 88 b * UL fullföljs. I 10 kap. 10 *föreslås därför 

som allmiin regel att när fordran har utmätts kronofogdemyndigheten i 

stället för att siilja fordringen skall söka driva in den hos sekundogälde

nären. Närmare bestfönmelser om hur det skall gå till finns i 11-13 **· 
varjämte kompletterande föreskrifter enligt beredningen bör meddelas i 

administrativ ordning, t.ex. om anleckningar på skuldebrev. I fråga om in

flytande belopp blir 14 kap. tillämpligt. 

Beredningens förslag innehåller inte någon bestämmelse om indrivning 

av riittighet. som inte kan betecknas som fordran. Beredningen framhåller 

att indrivning av riittighet som sådan knappast kan bli aktuell. Däremot 

kan det. om t.ex. utmätt patentrlitt medför fordringsanspråk. vara lämpligt 

att en sålumla aktualiserad fordran som härrör från den utmätta rättigheten 

drivs in av kronofogdemyndigheren. Sådana fall omfattas av bestäm

melserna i 10-13 §§ och någon särskild föreskrift som understryker 

nämnda möjlighet har inte synts be hövlig. 

Indrivning av fordran i den ordning som förutsätts i 10-12 *§ i bered

ningens förslag kan dra ut p{t tiden. Även om det är föga önskvärt att då 

tillgripa försäljning. har det inte synts beredningen lämpligt att helt avstå 

fran en sädan realisationsmöjlighe~:. I 13 ~ förcslns därför att om fordran 

inte kan drivas in inom rimlig tid. den för säljas om det finnes lämpligt och 

hinder eljest inte möter. 

Det föruts~itts enligt beredningen inte att allvarligt försök har gjorts att 

driva in fordringen. utan förhållandet kan t.ex. vara att förfallodagen är 

avlägsen och överenskommelse om betalning i förtid inte har uppnåtts. 

Även av andra skäl kan man ibland frän början se att indrivning kommer 

att ta tid. t.ex. om kronofogdemyndigheten har utmätt en fordran pä grund 

av ett byggnadskontrakt och uppgörelse inte kan väntas förrän om ett eller 

annat är. I sådana fall kan det vara tveksamt, om kronofogdemyndigheten 

skall vänta si\ liinge eller sälja fordringen i befintligt skick. Enligt bered-
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ningens mening bör man iaktta största t11erh5.llsamhet med försiiljning. niir 

fordringen är oklar av sädan anledning som har niimnts nu. Det är i och för 

sig konsekvent att om gäldeniiren själv måste vänta rä betalning. iiven 

utmiitningssökanden kan fä vänta. Saken kan emellertid komma att 

förhalas. Lex. därför att gäldenären inte iir intresserad av att medverka till 

eller kanske direkt försvärar en uppgörelse. Det mäste därför enligt hered

ningen finnas utrymme att handla efter omständigheterna i syfte att fä 

mesta mi~jliga valuta för fordringen. 

Re111iss.ntra11cle11a. Beredningens förslag att utmiitt fordran i första hand 

skall drivas in i stället för att sä~jas har inte föranlett erinran fr:'m nttgon 

remissinstans. S1·ea /1<11Tiitt framhåller att det inte torde rflda nägot tvivel 

om att försiiljning av en fordran i allmiinhet ger siimre ekonomiskt utbyte 

iin att driva in fördringcn. 

Fiiredra>:anclen. Det iir enligt min mening uppenbart att försiiljning av 

utmiitt fordran som regel ger siimre resultat iin indrivning hos den betal

ningsskyldige. Jag godtar diirför förslaget att utmiitt fordran om möjligt 

skall drivas in i stitllet för att säljas. Det synes Himpligt att en hestiimmelse 

härom får inleda den avdelning i förevarande karitel som handlar om 

indrivning av utmätt fordran. I departementsförslaget har emellertid även 

en bestämmelse om att utmiitt fordran i andra hand får siiljas tagits upp i 

förevarande paragraf. Samtidigt har hesttimmelserna jiimkats redak

tionellt. 

1 10 * anges sfllunda att utmiitt fordran skall av kronofogdemyndigheten 

drivas in hos sekundogäldenären samt att fordringen dock för siiljas. om 

indrivning inte kan ske inom rimlig tid. Det är tydligt att hinder mot för

säljning som föreskrivs i~ kap. gäller iiven i detta fall. 

I detta sammanhang vill jag framhålla att banktillgodohavande hör 

utmiitas säsom en fordran. 

11 § l paragrafen. som motsvarar 10 kap. 11 § i beredningens förslag. 

hehandlas förfarandet vid indrivning hos sekundogäldenären. 

Gi'illande riitt. Här kan hlinvisas till redogörelsen för gällande ditt under 

10 ~. 

l.aghnetl11i11xe11. Beredningen framhåller att den ätgärd som ligger 

närmast till hands när utmätt fordran skall drivas in naturligtvis är att 

kronofogdemyndigheten anmodar sekundogllldenären att hetala sin skuld 

till myndigheten. om den iir förfallen till betalning. Bestämmelse härom har 

tagits upp i första stycket av 10 kap. 11 ~. Enligt förslaget skall hetalnings

anrnodan ske utan dröjsmål. Beredningen har inte funnit anledning göra 

undantag för fall dä. hinder mot fi.irs~iljning skulle ha mött. Om hetalning 

flyter in efter skedd anmodan. omfattas medlen givetvis av den redan 

skedda utmätningen. 

Är fordringen förfallen till betalning. torde enligt heredningen solvent 

sckundogäldenär regelmässigt hörsamma kronofogdemyndighetens 
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anmodan och betala skulden till myndigheten. Det torde också vara klart 

att om uppsägningstid gäller. en ;mmodan från kronofi.Jgdemyndigheten till 

sekundogäldenären att betala har samma verkan som om giildenären själv 

hade sagt upp fordringen !jfr 5 kap. 30 § i beredningens förslag). Det kan 

emellertid enligt beredningen vara oliigligt att behöva avvakta uppsiig

ningstidens utgång. Detsamma g.äller naturligtvis. om en fordran förfaller 

viss bestämd dag som ligger mer eller mindre långt fram i tiden. Om 

kronofogdemyndigheten i sådana fall inte rimligen kan avvakta förfallo

dagen. är myndigheten f.n. nödsakad att sälja fordringen. 

Att sälja en fordran är emellertid. framhi'lller beredningen. ett realisa

tionssiitt som kan ge mycket dåligt resultat. till skada såviil för utmätnings

sökanden. om han inte själv ropar in fordringen. som för gäldenären. 

Beredningen har därför överviigt att låta kronofogdemyndigheten 

bestämma att sekundogiildenären skall betala i förtid. om det kan ske utan 

kiinnbar oliigenhet för honom. Det kan ibland förhalla sig på det siittet att 

sekundogiildeniiren - t.ex. en bank - inte har nagot emot att tillmötesga 

kronofogdemyndigheten men intt: anser sig kunna betala före förfallodagen 

av den anledningen att det inneb~ir ett <\sidosättande av de avtalsvillkor 

som gäller mellan gäldenären och sekundogi\ldenären. 

Beredningen framhåller att de 1·a11 av utmiitning som rör fordran bunden 

för lå.ng tid naturligtvis iir sällsynta. Den antydda regeln kunde antas fä 

viss anviindning beträffande fordringar som förfaller efter viss uppsäg

ningstid och då avsevärt underlritta att utff:iitningsärendet avslutas inom 

rimlig tid. Det kan emellertid enligt beredningen resas invändningar mot 

att li\ta krnnofogdcmyndigheten ensidigt bestiimma om förfallotiden. Även 

om man kan utgå fr[tn att kronofogdemyndigheten skulle handha befogen

heten med försiktighet. har beredningen ansett sig höra ta hiinsyn därtill. 

Beredningen föreslår i stiillet endast en bestämmelse om att krono

fogdemyndigheten fär med sekundogäldenären avtala om förtida betalning 

m:h den nedsättning av fordringens belopp som kan föranledas därav. 

Denna hestiimmelse har tagits upp som andra stycke i 11 *· 
I fräga om hehövlig rahattering av fordran med lf.tg riinta iir det enligt 

beredningen inte alltid givet att tilliimpning av 2 kap. 17 ~i beredningens 

förslag ger sekundogiildenären tillrih::klig kompensation. Om det allmänna 

riinteliiget ligger hög!. är tilliimpning av sistnämnda lagrum inte tillfyllest. 

Från giildenärens synpunkt torde inte något vara att erinra mot att krono

fogdemyndigheten vid indrivning medger en reduktion till belopp som 

motsvarar dagsvärdet. eftersom en försäljning inte kan väntas ge bHttre 

resultat. Kronofogdemyndigheten bör därför kunna avtala om en sådan 

reduktion. 

Remi.1·s1·11ra11Je1111. Det ligger enligt RSV i sakens natur att anmodan att 

betala skall göras s[1 snahbt som det någonsin iir möjligt. Orden "utan 

dröjsmål" i paragrafens första stycke hiir därför utgå. RSV framhåller att 

liknande uttryckssiitt i l.I L har utmiinstrats under det hittillsvarande 

reformarbetet. 
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Beträffande bestämmelsen i andra stycket anser ad1·okats1111(f11ndet. som 

i och för sig inte har nagot att erinra mct förslaget. att anvisningar bör 

meddelas for diskontering av fordran till nuvärde vid betalningstillfället. så 

att inte gäldenärens intresse träds för när. 

Lii11.D·t.1·rclse11 i Norrhol!NIS län tar upp frågan hur det skall förfaras om 

sckundligiildenärcn försätts i konkurs. Länsstyrelsen undrar om krono

fogdemyndigheten i sndant fall bör i enskilt mål bevaka den utmätta ford

ringen i konkursen. 

Fiiredrag1111de11. Som beredningen har föreslagit bör vid indrivning av 

utmiitt fordran kronofogdemyndigheten anmoda sekundogäldenären att 

betala förfallen skuld till myndigheten. Det är enligt min mening lämpligt 

att det i bestämmelsen härom~ på liknande sätt som beträffande exekutiv 

förs~iljning (8 kap. 3 * ). anges att sådan anmodan skall ske utan dröjsmål. 

Jag godtar vidare förslaget att kronofogdemyndigheten skall kunna träffa 

avtal med sekundogäldenären om betalning av fordran som inte är förfallen 

och om nedsättning av fordringsbeloppet med anledning av förtida betal

ning. Jag kan också ansluta mig till beredningens överväganden beträf

fande principerna för sådan nedsättning. I den mån närmare anvisningar 

kan anses behövliga i fråga om diskontering av fordran i fall som nu avses 

far sådana anvisningar meddelas av RSV. 

En remissinstans har ställt frågan om kronofogdemyndigheten i enskilt 

mål bör bevaka utmätt fordran i sekundogäldenärens konkurs. Med 

anledning härav vill jag framhålla att enligt 4 kap. 31 * i departementsför

slaget har kronofogdemyndigheten befogenhet att vidta de åtgärder beträf

fande utmätt egendom som behövs för att sökandens rätt skall tas till vara. 

Bestämmelsen innefattar bl.a. befogenhet att bevaka utmätt fordran i 

sekundogäldenärens konkurs. Har myndigheten fått kännedom om att 

sekundogäldenären har försatts i konkurs. fär det anses åligga myndig

heten att bevaka fordringen i konkursen. såvida inte utmätningsgäldenären 

själv har gjort s<'tdan bevakning. 

12 * Denna paragraf innehåller bestämmelser om det fallet att sekundo

gäldenären inte betalar frivilligt. Den motsvarar 10 kap. 12 § i bered

ningens förslag. 

Giillande riitt. Enligt nuvarande ordning har utmätningsmannen inte 

någon befogenhet att vidta exekutiva åtgärder hos sekundogäldenären. 

när fordran har blivit utmätt (jfr däremot W ~ införsellagen och 67 a * 3 

mom. UL). 

Lagheredninf!l'll. Beredningen har ansett det lämpligt att krono

fogdemyndighetens befogenheter efter utmätning av fordran vidgas. I 

första stycket av 10 kap. 12 § föreslås att· om sekundogäldenären inte 

betalar frivilligt. kronofogdemyndigheten skall utsöka den utmätta ford

ringen i fall dfl exekutionstitel finns. Sistnämnda förutsättning gör att den 

omedelbara betydelsen av bestämmelsen är ganska begränsad. 
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Beredningen har övervägt, om kronofogdemyndigheten även bör 

åliiggas att söka utverka exekutionstitel, något som ibland kan vara jäm

förelsevis enkelt t.ex. genom lagsökning eller betalningsföreläggande. men 

har inte ansett det lämpligt att myndigheten tar en så partsbetonad be

fattning med saken. Mot rent f:xekutiva åtgärder från kronofogdemyn

dighetens sida kan enligt beredningen inte någon principiell erinran göras. 

men däremot är det vanskligt att låta kronofogdemyndigheten träda in i 

gäldenärens ställe som part i en process. Även om denna särskilt i fråga 
om betalningsföreläggande kan till en början synas mycket enkel. kan 

saken emellanåt kompliceras och kronofogdemyndigheten skulle då antag

ligen nödgas lägga ned saken, om inte gäldenären - eller utmätnings

sökanden - vill eller kan fullfölja den. Beredningen har därför stannat för 

att överlåta åt utmätningssökandw att väcka talan, om han vill driva saken 
vidare. 

Enligt 5 kap. 21 ~ första stycket i beredningens förslag har krono

fogdemyndigheten möjlighet att. om fordran eller rättighet har blivit 

utmätt och tvist råder om fordringens eller rättighetens bestånd, förelägga 

sökanden att väcka talan mot sekundogäldenären eller den från vilken 

rättigheten skall utgå. När det gäller att driva in utmätt fordran kan det. 

anför beredningen. inträffa att sekundogäldenären inte gör någon invänd

ning mot den utmätta fordringens existens men ändå underlåter att betala. 

Även för sådant fall krävs en exekutionstitel. Som andra stycke i 12 § har 

därför tagits upp föreskrift. enligt vilken 5 kap. 21 § första stycket får 

tillämpas även när sekundogäldenären underlåter att betala utmätt fordran 

trots att tvist inte råder. Enligt beredningen bör föreläggande vid påföljd 
att utmätningen hävs inte meddelas. om det skulle vara betungande för 

sökanden och fordringen utan större olägenhet kan säljas. 

Remissyttrandena. Frågan om det bör åvila kronofogdemyndigheten att 

utverka exekutionstitel beträffande utmätt fordran diskuteras närmare av 

RSV. I fråga om enskilda mål är RSV inte främmande för att sådan 
skyldighet skulle kunna föreligga i enkla fall. RSV har emellertid tills 

vidare stannat för uppfattningen att kronofogdemyndigheten bör kunna 

utverka exekutionstitel endast i allmänna mål. Myndigheten bör i sådana 

mål kunna väcka talan mot sekundogäldenären. vilket bör ske genom lag

sökning eller betalningsföreläggande. Om sekundogäldenären bestrider 

talan och målet hänskjuts till rättegång. får myndigheten vid behov uppdra 

åt advokat att föra statens talan. En vansklig fråga är enligt RSV om talan 

bör väckas eller den utmätta fordringen säljas. Kronofogdemyndigheten 

får härvid beakta å ena sidan arbei:et och kostnaderna med en process och 

å andra sidan olägenheterna med en .försäljning. På motsvarande siitt. 

anför RSV vidare. uppkommer i enskilda.mål fråga huruvida föreläggande 

att väcka talan skall meddelas utmätningssökanden eller oin försäljning 

skall ske. Det är i dessa fall enklast att låta sökanden själv bestämma om 

han vill väcka talan. Dessutom är det knappast lämpligt att utmätningen 
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skall kunna hävas om ett föreläggande inte iakttas. RSV anser därför att 

kronofogdemyndigheten i dessa fall bör bereda utmätningssökanden 

tillfälle att inom viss tid väcka talan mot sekundogäldenären. Om 

sökanden inte väcker talan. bör fordringen säljas. 

Aven 11tred11ingl'11 om siikerhl'tsätgiirder 111.111. i skattl'proce.1·.H'll och 

kronojiigdeföreningl'n anser att kronofogdemyndigheten bör kunna 

utverka exekutionstitel mot sekundogäldenären i allmänt mal. Som skäl 

anför nämnda utredning att möjligheten att ta ut det allmännas fordringar 

inte bör göras beroende av utmätningsgäldenärens intresse av att själv 

driva in sin fordran hos en sekundogäldenär. Enligt lii11sstyre/se11 i Stock

ho/111.1· län är det oklart om bestämmelsen i 12 § andra stycket innebär att 

kronofogdemyndigheten i egenskap av representant för staten skall kunna 

utverka exekutionstitel i allmänt mål. 

S1·1•a hmTiitt. som menar att den föreslagna möjligheten att meddela 

förelLggande har goda skäl för sig. anser att uprmärksamhet bör ägnas åt 

frflgan hur partsstlillningen skall vara beskaffad och hur käranden har att 

formulera sin talan. Enligt hovrättens mening kan sekundogäldenären inte 

1 imligen åfäggas att betala till sökanden. utan betalning bör ske till krono

fogdemyndigheten (eller möjligen till utmätningsgäldenären). Vidare bör 

kanske konstateras att dom i process mellan sökanden och sekundogälde

nären inte behöver anses bindande för och emot gäldenären. Skulle emel

lertid denne viicka talan om betalning för samma fordran. kan seirnndo

gäldeniiren naturligtvis stödja sig på den tidigare domens bevisverkan, om 

han vann den processen. eller framställa betalningsinvändning, i den mån 

han har ålagts bctalningsskyldighet genom den första domen och har 

betalat. Skulle däremot betalning yrkas direkt till sökanden eller utmät

ningsgäldenären vara bunden av dom mellan sökanden och sekundogälde

niiren. bör enligt hovriitten sökandens rätt begränsas till storleken av 
utmiitningsfordringen. Ad\'()katsamjimdet ifrågasätter om inte bestäm

melsen om föreliiggande måste kompletteras med förbud för sökanden att 

med sekundogiildeniiren trliffa förlikning som kan lända utmätningsgälde

nären till förfäng. 

Fi'iredrag1111dl'11. Jag godtar förslaget att kronofogdemyndigheten skall 

utsöka utmiitt fordran. om sekundogäldenären inte betalar frivilligt och 

exekutionstitel finns. Enligt 4 kap. I * andra stycket i departements

förslaget får Jä utmiitning ske. 

Beredningen har avvisat möjligheten att ge kronofogdemyndigheten 

hefogenhel att sjiilv viicka !alan i saken i fall då sekundogäldenären inte 

betalar frivilligt. Detta har kritiserats av några remissinstanser. som har 

ansett att kronofogdemyndigheten bör kunna utverka exekutionstitel i 

allmiinna mål. för egen del anser jag att det inte skulle vara lämpligt om 

kronofogdemyndigheten i egenskap av exekutiv myndighet skulle ha att 

föra talan vid domstol. Detta gäller såväl enskilda som allmänna mål. Bl.a. 

måste beaktas att processen kan bli långvarig och kostsam. även om ford-
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ringen till synes är ohestridd. fag vill erinra om att i 4 kap. 31 * i departc

mentsförslagel. som reglerar kronofogdemyndighetens befogenheter 

beträffande utmiill egendom. har tagits upp en uttrycklig bestämmelse om 

all krom1fogde111ymligheten int'~ fär väcka talan vid domstol eller svara i 

mttl ang:'\ende egendomen. Jag delar beredningens uppfattning att det i 

stället bör ankomma p1\ sökanden att .vid behov väcka talan angående 

utm~itt fordran. Detta överensstämmer med vad departementsförslaget 

innehåller för det närliggande fallet att tvist råder om utmätt fordrans 

best{1nd (4 kap. 22 * första stycket). Med sökanden äsyftas i förevarande 

paragraf. liksom pt1 andra håll. i balken. även staten resp. kommun såvitt 

avser allmänna mäl (jfr I kap. 7 * första stycket). Till frågan vem sl.lm hör 

företriida staten ltterknmmer jaf; i det följande. 

En remissinstans har kritiserat beredningens förslag att kronofogdemyn

digheten skall kunna förcliigga sökanden att väcka talan mot sekunJ•1-

giildeniin:n vid äventyr att utmiitningen hävs. Niimnda remissinstans har 

förordat itll sökanden i stället skall beredas tillfälle att väcka talan och att 

fordringen hiir siiljas om talan inte väcks. Med anledning hiirav vill jag till 

en bii1jan framhftlla att heredningcns förslag innebär att kronofogde

myndigheten skall diskretinn.:irt pröva huruvida föreläggande hör 

meddelas. Jag vill ocks{1 erinra om beredningcns uttalande att föreläggande 

inte bör meddelas om Jet skulle vara betungande för sökanden och ford

ringen utan större oliigenhet kan säljas .. Det är vidare enligt min mening 

himpligt alt samma on.lning fär gälla för nu förevarande situation som i fall 

d:i fordringens existcns iir tvistig Ufr 4 kap. 22 ~ första stycket). I detta 

sammanhang kan ptipekas att sökanden torde vara berättigad att även utan 

stöd av förcliiggandc väcka talan mot sckundogäldenären om dennes betal

ningsskyldighet. Har i enlighet härmed talan redan väckts. saknas 

anledning för kronofogdemyndigheten att meddela föreliiggande. Jag 

godtar sålunda beredningens for:;lag rörande forefäggande för sökanden. 

Jag vill understryka att förslaget ger kronofogdemyndigheten möjlighet 

att. niir sekunJoglildenären int'e betalar frivilligt trots att tvist inte räder om 

fordringens existens. välja mellan att meddela sökanden föreläggande och 

att sälja fordringcn. Vilken ätglird som bör vidtas fär bli beroende på 

omstiindighetcrna i det särskilda fallet. 

Som har påpekats i det föregående gäller bestämmelsen om föreläggande 

även i allmänna mål. En särskild fråga iir vem som bör företräda staten 

resp. kommun i rättegång angående fordran som har utmätts i allmänt mål. 

Det synes llimpligt att hefogenhe ten liksom i andra liknande fall. bl.a. när 

tvist räder om utmätt fordrans bestånd. tillkommer RSV (se 2 kap. 30 ~ 

andra stycket i departementsförslagetl. Verket kan därvid förordna krono

fogde som ombud i målet. om det är lämpligt. 

l ett par remissyttranden har tagits upp vissa processuella frägor rörande 

talan som sökanden med stöd av föreläggande enligt förevarande paragraf 

väcker mot sekundogäldenären. Med anledning härav fär jag hänvisa till 

9 kap. 12 .~ 638 
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vad som har anförts under 4 kap. 21 och 22 **samt diiruti.iver framhålla 

följande. Föremål för talan enligt 4 kap. 22 ~ första stycket är fordringens 

existens. Det är emellertid tydligt att föreläggande enligt nu förevarande 

bestämmelse bör. om syftet skall uppnås. gå ut pi\. att sökanden skall yrka 

åläggande för sekundogäldenären att utge fordringsbeloppet. Bestäm

melsens lydelse har därför jämkats något i departementsförslaget. 

Huruvida sökanden yrkar äliiggande för sekundogäldenären att betala till 

kronofogdemyndigheten eller till utmätningsgiildeniiren iir av underordnad 

betydelse. Fordringsbeloppet skall givetvis under alla förhållanden utges 

till kronofogdemyndigheten. Dom i milt mellan sökanden och sekundo

gäldenären kan inte anses bindande för eller emot utmiitningsgiildeniiren. 

Åtgärder efter utmätning av pantbrev m.m. 

13 och 14 §§ Dessa paragrafer innehåller bestämmelser om de ätgärder 

som utmätning av pantbrev kan leda till. De motsvarar 10 kap. 14-16 *§i 

beredningens förslag. 

Giillundc riitt. I 91 a och 91 b §§ U L. finns bestiimmelser llm utmiitning 

av pantbrev i fast egendom eller i skepp. Reglerna är tilliimpliga iiven 

beträffande pantbrev i skeppsbygge (62 § 4 mom. UU. 91a§Ioch2 mom. 

innehåller bestämmelser om i vad mån pantbrev får utmiitas och om siiker

ställande av utmätningen. I 3 mom. ges föreskrifter om de tv~1 alternativa 

tttgärder till vilka utmätningen kan leda. Den ena innebiir att den in

tecknade egendom i vilken pantbrevet gäller tas i anspråk. Sii skall ske. om 

borgenären yrkar det inom en månad frän utmiitningsbeslutet. Niir utmiit

ningsmannen har meddelat beslut om att egendomen tas i anspr:1k. skall 

denna anses utmätt. Den andra åtgärden innebär att pantbrevet pant

förskrivs till utmätningssökanden. Stl.dan pantförskrivning skall ske. om 

sökanden inte inom nyssniimnda tid har yrkat att den intecknade 

egendomen tas i anspråk eller om yrk•rnde diirom äterkallas. 4 mom. 

första meningen och 5 mom. i 91 a * innehåller bestiimmelser om lösandet 

av tvist huruvida något finns att utmäta av pantbrev. I 4 mom. andra 

meningen föreskrivs att innan tvisten har blivit avgjord genom dom som 

har vunnit laga kraft. beslut om egendomens tagande i ansprak för 

meddelas eller pantförskrivning av pantbrevet ske endast om riitten 

förklarar att hinder inte möter däremot. 

Enligt 91 b * UL sker pantförskrivning av utmätt pantbrev genom att 

utmätningsmannen utfärdar bevis till borgenären att pantbrevet utgör pant 

för dennes fordran och överlämnar pantbrevet till honom eller. ll!Tl annan 

än den intecknade egendomens ägare innehar detta. underriittar inne

havaren om pantförskrivningen. I underrättelsen skall anges att inne

havaren inte får lämna ut handlingen till skada för borgenären. Slutligen 

föreskrivs i paragrafen att andel i pantbrev som tillkommer deliigare i den 

intecknade egendomen inte får pantförskrivas för sig. 
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Laghercd11i11g1•11. I fi.irsla sty:ket av 10 kap. 14 * i bcredningc.:ns förslag 

föreskrivs i saklig övercnsst~immelse med 91 a * Ul. att n~ir pantbrev i 

skepp eller fast egendom har blivit utmiitt. den intecknade egendomen för 

tas i anspr?1k enligt 15 *eller pantbrevet pantförskrivas till sökanden enligt 

16 *· Som andra stycke har tagits upp en uttrycklig best:imrnelse om att 

pantbrev inte far siiljas. Beredningen pi"1pekar alt hestiimmelsen i sak 

liverensstämrner med giillandc lag. 

15 ~ i beredningens förslag innehåller en hestämmelse att om sökanden 

vill att den intecknade egendomen skall tas i anspråk, yrkande ditrom skall 

framstiillas inom en mänad frtin utmiitningcn. Beredningen pttpekar att med 

.. utmiitningcn ·· avses beslutet <.It pantbrevet har ut miit ts. Framstiills inte 

yrkande eller återkallas framstiiilt yrkande eller vinner det inte bifall. skall 

pantförskrivning ske enligt 16 ~. Nägon uttrycklig besUmmclse därom har 

inte ansetts behövlig. eftersom ni'tgot tredje alternativ inte finns. Bered

ningen understryker att utmiitning av pantbrev innebiir att iiven tilliigg till 

pantbrevets belopp enligt 264 *sjölagen resp. 6 kap. 3 * .JH - eventuellt 

enbart tilliigg - far tas i anspri1k. trots att iigarhypoteket inte omfattar 

sädant tilliigg. 

En motsvarighet till andra nwningen i 91 a * 4 mom. UL - om hinder 

mot att den intecknade egendon;en tas i anspråk eller att pantbrevet pant

förskrivs innan tvisten har blivit slutligt avgjord - har st1vitt avser beslut 

om egendomens iansprtlktagande tagits upp som andra stycke i 15 ~. I 

tredje stycket av 15 * meadelas hestiimmelse om att när kronofogdem'yn

digheten har meddelat beslut orn att den intecknade egendomen tas i 

ansprr1k. den skall ansö utm~itt. Beredningen påpekar att om egendomen 

skall siiljas för annan fordran. 11tmlitningen av pantbrevet i och för sig ger 

riitt till betalning med förmf1nsrlitt. 

Pantförskrivning av utrniitt pantbrev skall. anför beredningen. ske när 

det inte liingre kommer i frf1ga att ta i anspri1k den egendom i vilken pant

brev.::! giiller. Första stycket i 10 kap. 16 ~ i beredningens förslag. som ger 

n~irmarc regler om hur pantförskrivningen går till. överensstlimmcr helt 

med 91 b ~ UL. I andra stycket s:igs att bestlimmclsen i 15 *andra stycket 

har mohvarande tilliimpning hetriiffande pantförskrivning av pantbrevet. 

R.1·111is.1y11r1111,/e1w. Enligt /öT hör bestiimmeberna om i"itgiirder efter 

utmiitning av pantbrev ses över med beaktande av de synpunkter som 

RSV har anfört om möjligheten till sädan utmiitning efter det att den 

intecknade egendomen har blivit utmiill och om behovet av att kunna 

meddela föreliiggande niir tvist rf1der om i vad mån utmiitt pantbrev utgiir 

siikerhet för fordran (se under 4 kap. 3. :!2 och ::!9 ~~ i departementsflir

slaget ). Vid iiversynen hör enligt RSV iakttas skillnaden mellan enskilda 

cich allmiinna mril. l allmiinna mål klllllmer av naturliga sk~H aldrig pantför

skrivning i frriga. I sliillet förenas vid behov utmiitning av pantbrev i 

fastighet med omedelbar utmlitning av fastighetcn. De särskilda förhål

landena betriiffande allmiinna m{tl bör enligt RSV framgfi omedelbart av 
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lagtexten. Även liorriittt'n J(:ir Ö1"1"e Norr/1111d anser att bestiimmelserna 

bör ses över. 

Möjligheten att pantförskriva utmätt pantbrev till utmiitningssökanden 

kritiseras av lim'riitren fiir Viistm S1·erige. som framh:iller att genom 

sfldan ittgiird avslutas förfarandet. Sedan kan sökanden behtllla fordringen 

med panträtt i fastigheten hur länge han vill. Hiir finns alltså ett singulärt 

fall. då ett utmätningsförfarande inte leder till realiserande av ett objekt 

utan till att sökanden far en säkerhet för sin fordran. Nflgon anledning att 

behttlla denna ordning föreligger .inte enligt hovriitten. I stlillet för de 

alternativa möjligheterna pantförskrivning av pantbrevet eller direkt 

ianspr:'lktagande av fastigheten hör enligt hovriitten införas ett enhetligt 

förfarande. Detta kan lagtekniskt genomföras på olika siitt. En möjlighet iir 

att utmiitning av pantbrev får medföra att sökanden skall anses ha erhållit 

pantriitt i fastigheten. varefter han har möjlighet att i vanlig ordning inleda 

exekutivt förfarande. En annan möjlighet är att fastigheten skall anses 

utmiitt i och med att pantbrevet utmäts och att sökanden inträder i fastig

hetsägarens rätt till utdelning på pantbrevet. Men förfarandet hör inte 

automatiskt fortgå efter utmiitninger. utan det hör fordras en särskild 

begäran om försäljning och utmätningen bör förfalla om inte sådan 

begiiran framstiills inom viss tid. Aven Fiire11i11ge11111el/a11 0111h1ulsmii1111en 

hos S1·erigc.1· la11dsliypoteksi11stit11tio11 anser att reglerna om pantför

skrivning av utmiitt pantbrev bör utgft. Föreningen framhflller att 

sökandens fordran alltid är förfallen till betalning. Om sökanden inte vill 

begära försiiljning av fastigheten utan nöjer sig med att det utmiitta pant

brevet pantsätts till honom. måste detta grundas på en överenskommelse 

mellan borgenären och gäldenären angående nya hetalningsvillkor m.m. 

Det är naturligt att gäldenären själv gör pantförskrivningen. Nti.got skäl 

va1·för kronofogdemyndigheten skulle göra pantförskrivningen föreligger 

inte enligt föreningen. 

Den föreslagna bestämmelsen i 14 * andra stycket om att pantbrev inte 

får siiljas kritiseras av RS V. som framhåller atl statsmakterna vid 1971 i\rs 

reform angi\ende fastighetsexekutionen fann att en slirskild bestiimmelse 

härom var obehövlig. Enligt RSV har sedan dess inte inträffat något som 

föranleder annan hedömning. 

Fiiredraga11de11. I 4 kap. 3 * andra stycket i departementsförslaget 

meddelas en bestiimmelse om utmiitning av pantbrev i skepp eller fastig

het. Bestlimmelsen innebär att pantbrev som är helt eller delvis obelänat 

kan tas i anspråk genom utmätning hos den intecknade egendomens ligare. 

varvid utmlitningen omfattar även tillägg till pantbrevets belopp. Det för

hållandet att den intecknade egendomen är utmätt skall inte inverka pä 

möjligheten att fä utmätning av pantbrev i egendomen. 4 kap. 22 * andra 

stycket i departementsförslaget ger kronofogdemyndigheten möjlighet att i 

fall då tvist föreligger i vad män utmätt pantbrev utgör slikerhet för 

fordran hänvisa tvisten till prövning av domstol. Bestiimmelserna i 9 kap. 
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13 och 14 ~§ i departementsförslaget om åtgärder efter utm~itning a\· 

pantbrev skall ses mot bakgrund av nämnda föreskrifter. 

Två remissinstanser har kritiserat beredningens förslag att krono

fogdemyndigheten skall kunna pantförskriva utmätt pantbrev till 

sökanden. För egen del vill jag till en böi:jan framhålla att de av bered

ningen föreslagna bestämmelserna om åtgärder efter utmätning av 

panthrev i sak överensstämmer med de regler i ämnd som antog' ftr 1971 i 

samband med den nya lagstiftningen om fastighetscxekution och S(•lll ~tr 

I 9n vidi:mdes till all giilla även i frftga om skepp. Det kan inte km11111~1 i 

fr~1ga att nu införa en nyordning pi\ omradet. om inte de nuvarande 

reglerna har visat sig medföra oHigenheter. Nt1gra sådana oliigenheler har 

dock inte pävisats. 

I övrigt vill jag niimna att om ~;Lik.anden nöjer sig med den sftkerhet som 

innehav av panthrevet innebiir. det framsti\r som onödigt all den inteck

nade egendomen skall tas i anspråk. Att utmiitningen inte leder till annat 

~in pantförskrivning torde ocksä kunna vara till fördel för saviil egen

domens iigare som andra borgenärer med förmånsriitt i egendomen. Att 

utmiitt pantbrev pantförskrivs till sökanden av kronofogdemyndigheten 

och malet avslutas med denna <'itgärd skiljer sig frän det ordinära för

farandet i mal om utmiitning. som ju syftar till att ge sökanden betalning 

för hans fordran. Anledning att enbart av principiella skiil avst:1 frf1n 

n~imnda möjlighet torde dock inte föreligga. Departementsförslaget 

innebär sålunda att utmiitning av pantbrev skall leda antingen till alt den 

intecknade egendomen tas i ansprttk eller till att pantbrevet pantför-;krivs 

till siikanden . 

. Ä. ven i livrigt godtar jag i sak vad beredningen har föreslagit ang{1ende 

{1tgiirder efter utmiitning av pantbrev. 

RSV har ansett att pantförskrivning av utmiitt pantbrev inte kan komma 

i fr[1ga i allmiinna mal. De nuvarande bestämmelserna i 91 a och 91 h ~* 

UL om {1tgärdcr efter utmiitning av pantbrev iir emellertid i -.;in helhet 

tilliimpliga iiven i sådana mål och jag anser inte att sbl fi.ireligger att i U B 

göra undantag för vad som si·igs om pantförskrivning. Enligt min mening 

kan det i allmänt mäl någon gang vara lämpligt att kronofogdemyn

digheten. i stället för att ta i anspråk aktuell fastighet Ol:h !äta anstft med 

försäljningen. tills vidare nöjer sig med pantförskrivning av utm;itt 

pantbrev. om säkerheten är tillriicklig. Inte heller i övrigt finns det 

anledning att ta upp särskilda bc:stämmelser för allmänna m!tl. Niir det 

som förutsättning för att den intecknade egendomen skall tas i ansprak 

anges att sökanden yrkar det inom viss tid. är det i allmänna mr1I till

räckligt att frågan inom denna tid viicks vid kronofogdemyndigheten. 

Detta bör givetvis antecknas i akten. 

I formellt hänseende kan mot b·~redningens förslag anmärkas att det inte 

framgår med tillräcklig tydlighet under vilka förutsiittningar pant brevet 

skall pantförskrivas till sökanden. Jag delar vidare den av en remissinstans 
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anförda meningen att uttrycklig bestämmelse inte behövs om att pantbrev 

inte får säljas. Att försäljning inte kan komma i fraga följer redan av att 

pantbrev som sådant inte medför någon betalningsrätt och framgår 

dessutom indirekt av vad nu förevarande bestämmelser föreskriver om de 

åtgärder som står till buds. På grund härav har bestiimmelsernas lydelse 

jämkats redaktionellt i depa11ementsförslaget. 

I enlighet med det sagda anges i 13 § första stycket att ·1är pantbrev i 

skepp eller fastighet har blivit utmätt. den intecknade egendomen skall 

tas i anspråk, om sökanden yrkar det inom en månad från utmätningen. 

Andra och tredje styckena i 13 § innehåller bestiimmelser om hinder mot 

ianspråktagande av den intecknade egendomen när tvist råder 1)m i vad 

mån pantbrevet utgör säkerhet för fordran och om utmiitningsverkan av 

beslut om sådant ianspråktagande. De överensst~immer med 1.5 § andra 

och tredje styckena i beredningens förslag. I första stycket av 14 § i 

departementsförslaget föreskrivs att om sökanden inte inom tid som anges 

i 13 § första stycket har yrkat att den intecknade egendomen skall tas i 

anspråk. pantbrevet skall pantförskrivas till honom. Andra och tredje 

styckena i 14 § överenssfammer med 16 § i beredningens förslag. 

Bestämmelserna om åtgärder efter utmiitning av pantbrev är tilliimpliga 

il ven på pantbrev i skeppsbygge (se 1 kap. 9 § ). 

15 § Paragrafen. som motsvarar 10 kap. 17 § i beredningens förslag. 

behandlar de åtgärder som står till huds efter utmiitning av skuldebrev 

som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg. 

Gii//1111de riitt. Skuldehrev som är intecknat i luftfartyg och inte är 

belånat kan utmätas hos luftfartygets iigare och säljas. Även om hand

lingen är belånad men inte till fulla beloppet kan utmätning ske. nämligen 

av ägarhypoteket. För detta fall föreskrivs i 91 § 2 mom. UL att om gälde

nären tillkommande riitt till andel i inteckning i hans luftfartyg eller diirtill 

hörande reservdelar har utmiitts. utmiitningsmannen skall låta anskaffa 

särskild inteckningshandling på det gäldenären tillkommande hcloppct. om 

inte laga hinder möter. Närmare bestämmelser om utbrytning av utmätt 

tigarhypotek meddelas i 30 * lagen ( 19.5.5:227) om inskrivning av riitt till 

luftfartyg. I 91 ~ 2 mom. U L ges ockst1 vissa föreskrifter om kungörande av 

auktion samt om friskrivande fri'tn personligt betalningsansvar för utmiit

ningsgäldenären. när hel inteckningshandling har tagits i mät. Handlingen 

fär inte utan giildenärens samtycke s[iljas mi:d bibehalkt betalningsansvar 

för honom. 

Laghered11i11gc11. Anskaffandet av särskild inti:ckningshandling för ut

brytande av iigarhypotek är en relati\'t omst~indlig procedur och bered

ningen kan inte se nägot praktiskt viigande skäl för att behålla denna 

ordning beträffande inteckning i luftfanyg och reservdelar. Att inteckning i 

sådan egendom tills vidare alltjiimt meddelas för en fordran utgör enligt 

beredningen inte nagot hinder mot att övergå till det system som nu gäller 

9 kap. 15 § 643 
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beträffande pantbrev som är endast ofullständigt beli'lnat. När i'lter luft

fartygets ägare innehar helt obeH\nad inteckningshandling. är utmät

ningsförfarandet enligt gällande lag enkelt. Säväl i fri'lga om ett till särskild 

inteckningshandling utbrutet ägarhypotek som beträffande intecknings

handling som ägaren själv innehar är det emellertid enligt beredningen· 

tydligt att försäljning av handlingen är en olämplig realisationsform. som 

kan medföra mer eller mindre betydande förlust för gäldenären. Bered

ningen anser för sin del att det systl!m som enligt 91 a * UL gäller för 

pantbrev i skepp och fast egendom bör tilliimpas även hetriiffande skulde

brev som iir intecknat i luft fartyg och där1ill hörande reservdelar. Bestiim

melse hiirom föres läs i 10 kap. 17 ~ första stycket. 

Beredningen framhåller att hestiimmelsen innebär att inteckningshand

lingen inte får siiljas. I övrigt medför beredningens förslag att utmätnings

sökandcn fär möjlighet att viilja mellan att redan i det aktuella ärendet lata 

ta den intecknade egendomen i anspråk eller att nöja sig med att inteck

ningshandlingen tills vidare pantförskrivs till honom. med rätt för honom 

att framdeles vidta i'ltgärder för exekution i den intecknade egendomen. 

En sådan omreglering synes beredningen inte behöva medföra några 

komplikationer. Förslaget föranleder att 30 *i 1955 års inskrivningslag bör 

ändras. 

Enligt beredningens förslag skall svaranden i ärendet ph motsvarande 

siitt som enligt 91 § 2 mom. UL befrias fri'ln personligt betalningsansvar 

för inteckningshandling som pantförskrivs enligt JO kap. 17 *· Vad som 

pantförskrivs blir alltså. framhåder beredningen. endast det sakrättsliga 

ansvar som pil grund av inteckningen vilar på den intecknade egendomen. 

Rörde utmätningen ägarens andel i fråga om heli'lnad inteckningshandling. 

skall inte heller då något personligt betalningsansvar följa med pantför

skrivning. Beredningens förslag innehåller sålunda i andra stycket av 17 * 
att pantförskrivning av inteckningshandlingen inte omfattar personligt 

hetalningsansvar som enligt handlingen åvilar svaranden. Vidare anges att 

om inteckningshandlingen är obelånad. kronofogdemyndigheten skall 

anteckna på handlingen att ansvarigheten har upphört. 

Fiiredraga11dc11. I betänkandet (S()U 1976:70) Rätt till luftfartyg m.m. 

har föreslagits att den nuvarande ordningen med inteckning i luftfartyg för 

fordran erslitts av bestämmelser om inteckning och pantbrev. vilka bygger 

på J B:s och sjölagens nya regler. Förslaget övervägs f. n. i justitiedepane

mentet. I detta liige är det. som har nämnts under 4 kap. 3 *·lämpligast att 

departementsförslaget får bygga på nu gällande bestämmelser i saken. 

Jag godtar i sak vad beredningen har föreslagit om f1tgärder efter 

utmätning av skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar. En 

remissinstans har förordat att en uttrycklig föreskrift meddelas om att 

utmätt inteckningshandling inte fär säljas. Redan av hlinvisningen till 13 

och 14 SS. som reglerar de häda åtgärder som står till buds efter utmätning 

av pantbrev. följer emellertid att försäljning av utmätt inteckningshandling 

9kap.15§ 644 
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inte får ske. En föreskrift om försäljningsförbud i förevarande paragraf kan 

dessutom skapa oklarhet i fråga om pant brev. 

Den av heredningen föreslagna föreskriften om att kronofogdemyn

digheten vid pantförskrivning av ohelånad inteckningshandling skall 

anteckna på handlingen att det personliga betalningsansvaret har upphört 

saknar motsvarighet i departementsförslaget. En sådan föreskrift bör i 

s@lct tas upp i tillämpningsföreskrifter till UB. 

10 kap. Försäljning av n~gistrerat skepp 

Förevarande kapitel motsvarar 11 kap. i beredningens förslag. vilket i 

huvudsak överensstämmer med nuvarande hestämmelser i ämnet. 

Giil/1111de riitt. Bestän1melser om exekutiv försliljning av registrerat 

skepp finns i lagen ( 1973: 11301 om exekutiv försliljning av registrerat skepp 

m.m. tSfLJ. Lagen gliller ilven registrerat skeppsbygge. Den kompletteras 

av närmare föreskrifter i förordningen ( 197.5:943 J om exekution i registre

rat skepp m.m. Lagen. som trädde i kraft den I januari 1976. hade sam

band med lindringar som samtidigt skedde i sjölagen. Den nya lagstift

ningen ansluter till tvti den 27 maj 1967 i Bryssel undertecknade konven

tioner om sjöpanträtt och fartygshypotek samt om inskrivning av rätt till 

fartyg under byggnad. 

I SfL används. liksom i sjölagen. termen skepp som beteckning för 

fartyg av den storlek som fordras för registrering i skeppsregistret. dvs. en 

största Hingd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. 

Mindre fartyg benämns båt. 

SfL innehåller endast regler om exekutiv försäljning. Övriga bestäm

melser om exekution i skepp. dvs. om utmätning, köpeskillingsfördelning. 

kostnader och klagan m.m .. finns i UL. Exekutiv försiiljning av registrerat 

skepp (inkl. registrerat skeppshyggcJ åvilar överexekutor. 

L11ghaed11i11ge11. 11 kap. i beredningens förslag innebär endast mindre 

avvikelser frfin Stl,, frånsett <itt överexekutor som försliljningsmyndighet 

ersätts av kronofogdemyndigheten. Förslaget utgår emellertid frnn 

lydelsen av sn. enligt remiss till lagrådet den 26 april 1972. 

Fiircdraga11de11. Som framgår av vad jag har anfört i den allmlinna moti

veringen (avsnitt .5.1) bör de år 1973 antagna bestämmelserna om exekutiv 

försäljning av registrerat skepp m.m. i allt väsentligt utan ändring tas upp i 

LJ H. I likhet med beredningens förslag innehåller därför inte depanements

förslaget någon niirmare motivering till kapitlet. Här kan i stället hänvisas 

till förarbetena till sn~. se betänkandet <SOLJ 1971:4.'iJ Utsökningsrlitt XI. 

prnp. 1973: 167. LU 1973:44. rskr 1973:38.5. 

Som har behandlats närmare i den allmänna motiveringen (avsnitt .5.2) 

bör exekutiv försäljning av registrerat skepp m.m. i fortsättningen 

ankomma pa kronofogdemyndighet. 

10 kap. 645 
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Inledande bestämmelser 

I och 2 ** Dessa paragrafer motsvarar [ l kap. I ~och 10 ~tredje stycket 

i beredningens förslag. 

Giil/1111dc riifl. I l *första stycket SfL anges att utmätt skepp. som iir in

fört i skeppsregistret. siiljs av ii\'e1·exekutor samt att försiiljningen skall ske 

pft offentlig auktion. Enligt andra stycket likstiills i Sl1_ skeppshygge. som 

iir infört i skeppshyggnadsregistr-~t. med registrerat skepp. I paragrafens 

tredje stycke fi.ireskrivs att bestiimmelserna i SfL är tillämpliga iiven pi\ 

egend11m som utom riket iir införd i register som motsvarar skepps- eller 

skeppshyggnad~registret. om inte annat följer av vad som är siirskilt före

skrivet. 

Vad som i SfL siigs nm utmiitt skepp giiller enligt 2 * i tilltimpliga delar 

iiven niir skepp skall siiljas exekir:ivt under konkurs eller när skepp enligt 

10 *andra stycket sjölagen skall siiljas exekutivt pt1 hcgiiran av ägaren. 

Fiiredrag1111cle11. Att exekutiv fi.irsiiljning av registrerat skepp i fortsätt

ningen skall ankomma pä kronofogdemyndighet följer av 8 kap. I ~ första 

stycket i d.:partcmentsförslaget ( >e ii\'en I kap. 3 *) och ntlgon siirskild 

fiireskrift om behörig försiiljningsmyndighet behövs alltstl inte i före

varande kapitel. Av I kap. 8 och 9 *~ framgi'lr att registrerat skeppsbygge 

jiimställs med registrerat skepp nch att bestämmelserna om registrerat 

skepp tinkl. registrerat skeppsbyggeJ iir tillämpliga hven pä egendom som 

utnm riket iir införd i register som motsvarar skeppsregistret (resp. skepps

hyggnadsregistretl. Motsvarighet till I * Sn. behövs dä1för endast sävitt 

av~er hest;immelsen om att försiiljning av utm~itt registrerat skepp skall 

ske p?1 llffentlig auktinn. Före,krift h~irom har tagits upp som första stycke 

i I ~ i d.:parternentsförslaget. 

l't1 grund av den gencn:lla regeln i 8 kap. I ~ tredje stycket i dcparte

m.:ntsförslaget om att bC'stiimmelserna i halkcn om försäljning av utmiitt 

egendom i tilliimpliga delar giiller ;.iv.:n niir egendom skall säljas exekutivt 

under konkurs hehiivs inte nagon notsvarighet till hcstämmelscn härom i 2 

* SO .. Betriiffandc det fallet att ·;kepp skall siiljas exekutivt enligt I 0 * 
andra stycket sjölagen for jag hiinvisa till vad s1JJ11 sligs under 8 kap. I *· 

Som ~ ~ i departementsförslaget har i stiillet tagits upp en uttrycklig 

bestiimrnelse om att kapitlet inte giiller försiiljning av andel i eller villkorlig 

riltt till skepp. 

Tidsfrist för försäljning 

3 * Paragrafen motsvarar 11 kap. 3 ~ i beredningens förslag. 

Giil/and,· riitt. Enligt 3 ~ första stycket SfL hör utmätt skepp säljas 

inom fyra mänader fn'tn utmiitninf:en. om inte hinder möter eller ansti\nd 

hevilja.s enligt andra stycket. I paragrafens andra stycke föreskrivs att 

an'1[md med för.siiljningen far beviljas pä begäran av utmätningssökanden 

JO kap. 3 .~ 646 
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eller iigaren samt att anstfrnd pil begiiran av ägaren far beviljas endast om 

sökanden medger det eller siirskilda sbl till anstånd föreligger. 

Bestiimmelserna i 3 ~ Sfl.·giiller inte i frf1ga Llm uttagande av böter. viten 

m.m. (punkt 5 övergangsbestiimmeberna till Stl.). Enligt fiO * 3 mom. upp

bördslagen är bestämmelserna i J * SfL inte heller tilliimp liga \id utmiit

ning för skatter och allmiinna avgifter som avses i uppbördslagen. 

Fiiredrag1111dn1. Förevarande paragraf departementsförslaget 

motsvarar första stycket av 3 ~ SfL. I förslaget har emellertid tillagts en 

bestämmebe om LHgf1ngspunkt for tidsfristens beriiknande i fall då fordran 

har faststiillts till betalning ur skepp och da skepp skall siiljas exekutivt 

under konkurs. 

Andra stycket i 3 * SfL angaende anstånd med exekutiv försäljning 

saknar motsvarighet i 10 kap. i departementsförslaget. Niimnda stycke er

siitts av 8 kap. 3 ~. till vilken förevarande 3 ~ hiinvisar. 

Förevarande paragraf bör. i likhet med motsvarande bestämmelse i Stl .. 

inte vara tilliimplig i allmiinna mttl. Föreskrift härom meddelas i :!4 *· 

Utlösnings- och anslutningsrätt 

4 och 5 ** Dessa paragrafer motsvarar I i kap. 4 och 5 ** i beredningens 

förslag. 

Giillande rii11. 1 4 * Stl. meddelas bestiimmelser om rätt för borgenär 

m.fl. att utlösa sökanden och i 5 *bestämmelser om s.k. anslutningsrätt. I 

5 *första stycket anges att om skeppet hör till konkursbo. förvaltaren kan. 

om arvode eller annan kostnad för skeppets förvaltning under konkursen 

skall utga ur skeppet. begära att skeppet säljs för den fordringen. Enligt 

andra stycket kan horgeniir. vars fordran är förenad med sjöpanträtt. pant

riitt pi\. grund av inteckning. retcntionsrätt eller förmånsrätt enligt 10 * 
förmånsrättslagen. begära att skepp som hör till konkursbo säljs för hans 

fordran. om hans riitt till betalning ur skeppet är ostridig eller styrks. Om 

borgenär. vars fordran iir förenad med sjöpanträtt. har framställt sådan be

gäran. far förfarandet inte läggas ned därför att frågan om förs~iljning för 

konkursboets räkning förfaller. Borgeniir vars fordran är förenad med 

sjöpanträtt har enligt tredje stycket i paragrafen samma befogenhet som 

enligt andra stycket i frtiga om utmiitt skepp som inte hör till konkursbo. 

Begagnar han sig av denna befogenhet. far förfarandet inte läggas ned 

därför att fragan om försäljning för utmiitningssiikandens fordran förfaller. 

I fjärde srycket föreskrivs att besrämmelserna i 4 ~ har motsvarande 

tillämpning i fråga om riitt att utlösa konkursbo eller borgenär som har be

gärt att skeppet säljs för fordran som anges i det föregående. 

Fiiredrag1111de11. Orden "sökandens fordran och kostnad för vilken 

denne svarar" i 4 ~andra stycket SfL har i departemcntsförslaget bytts ut 

mot "exekutionsfordringen och uppkomna förrättningskostnader". Med 

"uppkomna förrättningskostnader" avses all sådan kostnad som har 
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föranletts av redan vidtagna åtgärder. vare sig sökanden har förskotterat 

kostnaden eller inte. Om sökande:n har förskotterat kostnad, skall krono

fogdemyndigheten av medel som betalas av den utlösande tillgodoföra 

sökanden ersättning för hans ut'.ägg. I övrigt överensstämmer bestäm

melserna om utlösningsrätt i 4 § i departementsförslaget med 4 ~ SfL. 

Beträffande anslutningsriitt anges i första stycket i departements

förslaget att borgenär vars fordrrn är förenad med sjöpanträtt i skeppet 

kan begära att detta säljs för hans fordran. om hans rätt till betalning är 

ostridig eller styrks. Hör skeppet till konkursbo. har även borgenär vars 

fordran är förenad med panträtt på grund av inteckning. retentionsditt 

eller förmånsriitt enligt I 0 * förmånsrättslagen sådan befogenhet. I andra 

stycket förökrivs att om arvode eller annan kostnad för skeppets för

valtning under konkurs skall utgå ur skeppet. förvaltaren kan begära att 

det siiljs för den fordringen. Om borgenär vars fordran iir förenad med 

sjöpantriitt i skeppet har begiirt ut det säljs för hans fordran. fär enligt 

par::igrafcns tredje stycke förfarandet inte läggas ned därför att frågan 0111 

försiiljning för annan borgenärs elkr konkursboets räkning förfaller. Enligt 

ljärde stycket tillämpas bestämmelserna i 4 ~ i fråga om riitt att utlösa 

borgenär eller konkursbo som har anslutit sig enligt första eller andra 

stycket. 

En remissinstans har ansett att konkursförvaltare har intresse av att 

skepp säljs exekutivt under konkurs även då det kan finnas sjöpanträtt. 

Med anledning härav vill jag först erinra om att konkursförvaltare enligt 71 

§femte stycket KL har generell befogenhet att begära att registrerat skepp 

som finns här i riket skall siilja~; exekutivt. Pi\ grund av reglerna om 

skyddsbelopp kan emellertid ett skepp ibland förbli osålt. Genom 

utövande av anslutningsriitt kan emellertid borgenärer som niimns i 5 ~ i 

förevarande kapitel rn skyddsbcloppct sänkt. varigenom försäljning under

lättas. Beträffande fordran som är förenad med sjöpanträtt bör det enligt 

min mening vara tillräckligt att borgenären själv kan utöva anslutningsriitt 

för sin fordran. 

Åtgärder före auktion 

6-8 §§ Dessa paragrafer motsvarar 11 kap. 6-8 ~* i beredningens 

förslag. 

Fiiredraga11den. Departemcntsförslaget överensstämmer med 6-8 ~~ 

StL 

Förhandling och sakägarförteckning 

9-13 ** Paragraferna motsvarar 11 kap. 9-13 §§ i beredningens fiirslag. 

Föredraganden. Bestiimmelsen i 11 §första stycket andra meningen SfL 

att kostnaden för förfarandet tas L!pp närmast före exekutionsfordringen 
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och hest:irnmeben i andra scyd;et att ri.inta och annan bifi.irplikcdsc tas 

upp före fl1rdringens kapitalbelopp. om inte borgenären yrkar annat. har 

fött byta pbts i departementsförslaget. Anledningen iir att det skall framg<'t 

tydligare att den senan: bestiimmelscn är tillämplig inte bara betriiffande 

cxdrntiunsfordringcn utan liven betriiffande andra fordringar som tas upp i 

s,1kiigarfortec k ni ngen. 

lkstiimrnelserna i 12 ~fjärde stycket SfL om beriiknande av fordran som 

ince iir förfallen och som löper utan riinta eller med låg riinta har med 

hitnsyn till 2 kap. 28 ~ i depanementsforslaget fött utgh i förevarande 

"apitd Redan av forsla stycket i 12 ~ framga.r att beräknandet av ford-

1 ingl'n sl-.all ske per dagen fi.ir fördelningssammantriide. 

I iiHigt överensstämmer 9- 13 §* i departementsförslaget med mnt

svar<111de paragrafer i SfL. Anledning saknas att som en remissinstans har 

förnrdat i 13 ~ byta ut ordet ··skyddad"". Detta ord ansluter till termen 

~kyddshelopp och andnds redan f. n. <se l 3 § SfL. 13 § LfL och 29 § Ftl .L 

Villkor för försäljning 

14-17 §~ Dessa paragrafer motsvarar l l kap. 14-17 §§ i beredningens 

förslag. 

Fi)r, ·dr11g1111de11. Vad I 6 * tredje se yc kel SfL inne häller om al! staten 

m.tl. inte behiiver stiiila säkerhet i fall som avses där saknar motsvarighet i 

departementsförslaget med hiinsyn till innehållet i 2 kap. 27 § i förslaget. I 

liHigt iivercnsstiimmer 14- I 7 *~ i departementsförslaget med 14- 17 §§ 

sn .. 

Auktionen 

18-23 §§ Paragraferna motsvarar 11 kap. 18·- 23 §§ i beredningens för

slag. 

Fiir1·drc1ga11de11. 23 § Stl.... som i fräga om fördelning av köpeskilling och 

andra tillglingliga medel samt klag;111 Ö\'er övcrexekutors beslut hiinvisar 

till Li!_. er<i11s av besliimmelser i 13 och 18 kap. i departcmentsförslagct. 

se liven 14 kap. Paragrafen saknar diirför motsvarighet i förevarande 

kapitel. Hiinvisningen i 24 §andra stycket SfL till 218 § 3 mom. UL har i 

dcpanementsförslagel ersatts av hiinvisning till I 8 kap. I 6 §andra stycket. 

Paragrafen har i förslaget betecknats 2) *· I övrigt öven:nsstLimmer para

graferna i departementsförslaget rned Sfl.. 

Särskild föreskrift beträffande allmänna mal 

.:?-' § Denna paragraf. som saknar motsvarighet i beredningens förslag.· 

innehaller föreskrift l.lm undantag frhn kapitlets tillämpning i allmänna mäl. 

4 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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Fiiredragt111de11. I 3 § i kapitlet meddelas hestämmclse om tidsfrist för 
försiiljning av utmätt skepp. Som har framhållits i motiven till den para

grafen bör den inte vara tillämplig i allmlinna mål. Föreskrift härom har 
tagits upp i 24 §. 

11 kap. Försäljning av registre1~at luftfartyg m.m. 

Ddta kapitel motsvarar 12 kap. i heredningens förslag, vilket i sak i allt 

väsentligt överensstämmer med g;Illandc riitt. 

Giillande riilt. Bestiimmelser om exekutiv försäljning av luft fartyg finns 

i lagen ( 1971 :500) om exekutiv försiiljning av luftfartyg m.m. ( LIL). Lagen 

gliller även intecknade reservdelar till luftfartyg. Den kompletteras av 

niirmare föreskrifter i kungörelsen ( 1971: 1102) om exekution i luftfartyg 

m. rn. Lagen ansluter till en den IS' juni 1948 i Geneve ingången konvention 

riirande internationellt crkännand;~ av rätt till luftfartyg. 
I JL innehåller endast regler om exekutiv försäljning. Andra bestäm

melser om exekution i luftfartyg. dvs. om utmätning. köpeskillingsfördel

ning. kostnader och klagan m.m .. finns i U L. Exekutiv försäljning av luft

fartyg och intecknade reservdelar t1vilar överexekutor. 

Lagherl't"1i111u'11. 12 kap. i beredningens förslag innebär i sak endast 

mindre avvikelser frän LfL. frånsett att överexekutor som försii.ljnings

myndighcl ersiitts av kronofogdemyndigheten. 
Kapitlet gäller endast lul"lfartyg som är registrerat och intecknade 

reservdelar till luftfartyg. medan LfL är tillämplig även vid cxckuliv 

försiiljning av oregistrerat luftfartyg. Skillnaden torde enligt beredningen 

inte ha någon slörre praktisk hctydelse. Beredningen påpekar att varken 

I .fL eller hcredningens förslag giili:er luftfartyg under byggnad. 

Beredningen framhåller att vid utarbetande av SIL användes LfL som 
förehild. Dessa båda lagar är si\ n2.ra överensstämmande att det inte gärna 

kan komma i frf1ga all i 12 kap. lJ B upprepa de bestämmelser som nu finns 

i Ln, och har sin motsvarighet i 11 kap. i förslaget. Beredningen har i stället 

valt att hlinvisa till sistnämnda kapitel och diirefter ange de avvikelser som 

mflslc iaktlas. 
lfr111issyttr1111cle11a. RSI/ upplys~r att erfarenheterna av LIL är mycket 

hegriinsade. Exekutiv försiiljning av luftfartyg har sedan ikraftträdandet av 

Ltl, den I januari 1972 förekommit endast i något enstaka fall. Den i 

förslaget använda tekniken med hinvisningar i kapitlet till 11 kap. berörs 

av mfrokars1111!fi111det, som anser detta vara en naturlig konsekvens av 

den likartade behandlingen av skepp och luftfartyg. 

FiiredraR"'1cle11. Som framgår nv vad som har anförts i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 5.1) bör de r:uvarande hestämmelserna om exekutiv 

försiiljning av luftfartyg m.m. tas upp i U B i allt väsentligt utan ändring i 

11 kap. 650 
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sak. I likhet med beredningens förslag innehåller därför inte departements

förslaget någon närmare motivering till kapitlet. Här kan i stället hänvisas 

till förarbetena till LfL. se betänkandet !SOU 1968:64) Utsökningsrätt Vill 
s. 77 och 261. prop. 1971:20 s." 360. 565 och 580. LU 1971:11. rskr 

1971: 126. 
Jag godtar förslaget att förevarande kapitel skall avse endast luftfartyg 

som är registrerade. Som har behandlats närmare i den allmänna motive

ringen (avsnitt 5.2) bör exekutiv försäljning av registrerat luftfartyg m.m. i 

fortsättningen ankomma på kronofogdemyndighet. 

I lagtekniskt hänseende anser jag i likhet med beredningen att det är 

lämpligt att i förevarande kapitel hänvisa till hestämmelserna om exekutiv 

försäljning av registrerat skepp. varjämte avvikande bestämmelser med

delas i den mån det krävs. 

Här kan erinras om att i betänkandet !SOU 1976:70) Rätt till luftfartyg 

m. m. har föreslagits nya bestämmelser om inskrivning av rätt till luftfartyg 

m. m. Förslaget övervägs f. n. i justitiedepartementet. Om förslaget ge

nomförs, kommer skiljaktigheterna mellan reglerna för exekutiv försälj-· 

ning av skepp och av luftfartyg att bli ännu färre än f. n. 

I § Paragrafen. som motsvarar 12 kap. I §i beredningens förslag. inne

håller bl.a. en generell hänvisning till 10 kap. 

Föredrag1111de11. Första stycket av paragrafen innehåller en allmän 

hänvisning till 10 kap .. vars bestämmelser oni exekutiv försäljning av 

registrerat skepp skall tillämpas beträffande exekutiv försäljning av 

registrerat luftfartyg och intecknade reservdelar. om inte annat föreskrivs i 

kapitlet. Det innebär bl.a. att den reglering av frågan om anslutningsrätt 

som 10 kap. innehåller och regeln i 10 kap. 19 *om avvisande av för lågt 
bud skall gälla även i fräga om luftfartyg och reservdelar. 

Bestämmelsen i 2 § LfL om att vad som i lagen sägs om utmiitt luftfartyg 

eller utmätta intecknade reservdelar till luftfartyg i tillämpliga delar gäller 

även när sådan egendom skall säljas exekutivt under konkurs ersätts av 

föreskriften i 8 kap. I § tredje stycket i· departementsförslaget. Bestiim

melserna i 24 § LfL angående fördelning av köpeskilling m.m. och om 

klagan ersätts av 13 och 18 kap .. jfr även 14 kap. 

Andra stycket i 11 kap. I § angående vissa främmande luftfartyg eller 

reservdelar ersätter I § andra stycket LfL. Som tredje stycke i I § har 

tagits upp en uttrycklig bestämmelse att kapitlet inte avser försäljning av 

andel i eller villkorlig rätt till luftfartyg eller reservdelar. · 

2 § Denna paragraf innehåller vissa särbestämmelser om luftpanträtt 

samt om kungörande av och underrättelse om auktion. Den motsvarar 12 

kap. 2 § i beredningens förslag. 
Fiiredraganden. I 10 kap. i departementsförslaget finns under 5. 7 och 

10 ** bestämmelser som rör sjöpanträtt. Beträffande luftfartyg skall 
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nämnda bestämmelser i stället avse luftpanträtt. Föreskrift härom har 

tagits upp som första stycke i 2 §. 

I andra stycket föreslås vissa föreskrifter som nu finns i 6 och 7 §§ LfL 

och som ansluter till 1948 års konvention rörande internationellt er

kännande av rätt till luftfartyg. Som fjärde mening i nämnda stycke 

föreslås en uttrycklig föreskrift om att den bestämmelse som 10 kap. 8 § 

innehåller om verkan av bristfälligt kungörande m.m. skall tillämpas även i 

fråga om nämnda särskilda föreskrifter rörande försäljning av luftfartyg 

m.m. 

Jag vill erinra om att i 10 kap. JO§ tredje stycket har tagits upp bestäm

melse att med fordran som är förenad med panträtt på grund av inteckning 

avses även fordran för vilken skepp har tagits i anspråk enligt 9 kap. 13 §. 

dvs. efter utmätning av pantbrev, samt rätt till betalning på grund av ägar

hypotek. Enligt 9 kap. 15 §i departementsförslaget skall bl.a. 13 §i samma 

kapitel ha motsvarande tillämpn.ing när skuldebrev som är intecknat i 

luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg har utmätts hos den intecknade 

egendomens ägare. Tredje stycket i JO kap. JO § kan därför tillämpas även 

vid försäljning av luftfartyg eller n!servdelar. 

3 § 1 denna paragraf, som motsvarar 12 kap. 3 § i beredningens förslag, 

meddelas vissa särbestämmelser om panträtt på grund av inteckning och 

om försäljning av reservdelar. 

Föredraganden. Medan sjölagen numera innehåller samma system med 

pantbrev som JB. bygger lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luft

fartyg pä den äldre ordningen. enligt vilken skuldebrev intecknas och blir 

bärare av inteckningsrätten. I fråga om skuldebrev som har intecknats i 

luftfartyg eller reservdelar utgår i stället för tillägg på pantbrev ränta på 

skuldebrevets belopp enligt 19 a §i 1955 års inskrivningslag. dock högst för 

tre år före den dag utmätning sker ·~fler konkursansökan görs. Med hänsyn 

till dessa skiljaktigheter föreskrivs i 3 § första stycket i departements

förslaget att vad som sägs om panlbrev och tillägg i IO kap. 12 och 15 §§i 

stället skall gälla intecknat skuldebrev och ränta som anges i 19 a § i 1955 
ärs inskrivningslag. 

I I 0 kap. 12 § finns som andra stycke en bestämmelse att om i skepp 

gäller pantbrev som inte innehas av ägaren och någon fordran för vilken 

pantbrevet utgör säkerhet inte har blivit anmäld, pantbrevets belopp och 

ett till tio procent av detta belopp beräknat tillägg skall tas upp. Enligt 

första stycket andra meningen i förevarande paragraf skall såvitt angår 

skuldebrev som är intecknat i luftfärtyg m.m. i stället tas upp ett års ränta. 

Detta torde i sak överensstämma med 12 § andra stycket första meningen 

LfL. 

Som andra stycke i 3 § i departementsförslaget har tagits upp en före

skrift som motsvarar 13 § andra stycket LfL. Bestämmelsen innesluter det 

krav på obligatorisk sakkunnigvärdering av reservdelar som f.n. anges i 73 
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~ I mom. andra meningen UL och som grundas på konventionsbestäm

melse. Vidare har som tredje stycke i paragrafen tagits upp bestämmelser 

som motsvarar 24 § första stycket andra och tredje meningarna LfL. 

4 § Paragrafen, som motsvarar 12 kap. 4 § i beredningens förslag, inne

håller bestämmelser om gemensam försäljning av flera luftfartyg och av 

luftfartygjämte reservdelar. 

Fiiredr11ga11Je11. I paragrafen har tagits upp bestämmelser som med 

vissa redaktionella jämkningar motsvarar 14 § LfL. 

5 § I denna paragraf ges bestämmelser om avräkning på köpeskillingen. 

Den motwarar 12 kap. 5 § i beredningens förslag. 

Fiiredraga11de11. Första stycket i denna paragraf ersätter 16 § första 

stycket tredje meni'lgen LfL. 

I 111 kap. 16 § sista stycket i departementsförslaget regleras det person

liga betalningsansvaret när överenskommelse har träffats om avräkning på 

köpeskillingen. I stället för denna föreskrift bör vid försäljning av luft

Ltrtyg eller reservdelar bestämmelserna i 33 § i 1955 års inskrivningslag 

gälla. Bestämmelse härom föreslås i 5 §andra stycket. 

12 kap. Försäljning av fast egendom 

Detta kapitel motsvarar 13 kap. i beredningens förslag, vilket i huvud

sak överensstämmer med nu gällande regler. 

Gii/11111de riitt. Bestämmelser om exekutiv försäljning av fast egendom 

finns i lagen ( 1971 :494) om exekutiv försäljning av fast egendom (FfL). 

Lagen är tillämplig även på tomträtt. Den kompletteras av närmare före

skrifter i kungörelsen ( 1971: 1097) om exekution i fast egendom. De nya 

hestiimmelserna trädde i kraft den I januari 1972. De hade samband med 

tillkomsten av JB. som trädde i kraft samtidigt. 

HL innehåller endast bestämmelser om exekutiv försäljning. Övriga 

regler om exekution i fast egendom. dvs. om utmätning. köpeskillings

fördelning. kostnader och klagan m.m .• finns i UL. Exekutiv försäljning av 

fast egendom (inkl. tomträtt) åvilar överexekutor. 

/,aghereJningen. 13 kap. i beredningens förslag innebär endast mindre 

avvikelser från FfL. frånsett att överexekutor som försäljningsmyndighet 

ersätts av kronofogdemyndigheten. 

Remissyllrandena. Länsstyrelsen i Stockholms liin framhåller att de 

nya reglerna om exekutiv försäljning av fastighet efter vissa initialsvårig

heter har visat sig vara mera lättfattliga än tidigare regler. De har också 

bidragit till att skapa större klarhet på detta komplicerade rättsområde. 

Hittills vunna erfarenheter av FfL visar enligt RSV att de nya reglerna om 
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fas1i~ht:tsn,ck11tio11 iir mera l!iltillgiingliga och. översk~1dliga ii11 ti1.li1•;1n' 

h,~stii111111dser Vid lag,•ns tillkomst riktades viss kritik mot n•gll.'•·nil !lill 

frirs:iljni11).1 :1v fastiglwts1 illbehi'·r._.om forsii(jning~ inverkan pti siirskilda 

riit11ghett:r \lCh um försi\ljning av gemensamt intecknade fostighckr. Dessa 

lw~tiimmelser ans?1gs svartillgiingliga. RSV framh<'tlkr att reglerna om 

tillhehörsförsiiljning och försäljning av gemensamt intecknade fastigheter 

tilliimp•1s y11nst .'iiillan och därför ink föranleder ni\.gra stiirrc prohlcrn. 

Reglerna om gemensamma inte:kningar-är dessutom av iivergangsnatur. 

lksliin1111cl~ana om exckuliv f'örsiiljnings inverkan pti riittigheter har 

större hctydelsc. RSV titerkomrner till sistniimnda fråga vid 3J §. I övrigt 

hat RSV inte ni'igot att etinra mut förslaget till.13 kap. 

Mot hestiimmelscrna i stort iir /iinsstyrdscn i Jiimt/111uls l<ln kritisk och 

fra111h:;ilkr att lilliimpningen av .Ft1. under den tid lagen har varit i kraft har 

i hiigsta grad besannat liinsstyrelscns tidigare farhtigor att förfarand•·t 

sk11lk- vara kumplicerat och kriivande. Som .exempel pä svarigh~·ter 

niin11H:1 liinsslyn~lscn hest;imrnelserna i 6 kap. 11 ~ andn o.;tv1:ket JH om 

:i v~I v, k a! ''111r(ides ans var f\.ir inteckningar i. stam fast ight·lt'n. Uins~t yrd

St'n fra111h:ilkt :1ll hiinsyn mi'lste las till t'VC11t11ella avstyckningar som har 

fa•.\st;illt.s :i11d:1 fram till auktionsdagen. Det halk enligt llinsstyn:lscn v;1ril 

i\n ... k\ ;·,n ,,m '-'11 11:1g11t mera ing~temk iivcrsyn av reglerna <'m fast1ghe!s

;111k t inn hade ••k.1·t 1 in11all de l'iirs in i U B. 

Ftt p<1r n·.11i ... sinstan.,er tar upp fr~1gan hur si1111jd111t skall !"leh;mdl:•s vid 

,~_xd,111iv f;irsiiljning . .l1•nlhn1/,.,~1(11.u<'.fi .. irh1111d1·1 di,kutnar det folkt <•'1 

siimjl'ln\te11 ;ir inte1:knad för sig eller gl~mcnsamt ml'd annan thel) fastighet. 

Fiirhundl'I fr:11nh~1lkr att utmiilt. sämjelott skall enligt rl'glcrna för forsiil.i

ning av :u1del i fastighl'I siiljas som utmiitt r~itt ip.hct. st1vida yrkande \>m 

indragning av övrigasfönjdotter ,;nit.' framställs ellt'r bifalls. En sf1dan ord

nin~· J.;;111 li1tt ml'dfön1 förs;i.ljning till underpri!" och verka avskr:ickan1k pi1 

spd;.ulanter. Diirför undviks detta försiiljningssiilt i praktiken. För en 

l:'tng,ivarc {1terstar dti alt hegiira indragning av övriga sämjelottcr. Ägarna 

till de..,s:1 st:illcr sig emellertid oftust helt-oförstäende till ett sädant ingrepp . 

.\garna till de olika siimjelotterna har som rl~gel inget som helst sarnrön~ 

med varandra. En lösning är att horgenären 1hanken) anmodar de ägare av 

siimjclottcr som har inteckningsl:in i hanken att kgalisera sina s1imjelotter. 

Forifaran<le kvarstär do<..:k en hel del heltinadc sämjelotter som inte har 

kgaliserats. En annan utviig är att förm:t ägare till övriga siimjelotter att 

hegiir;1 legalisering. Detta ses dm· k oftast som l·tt omotiverat ingrepp frän 

han~ens sida. Niir en siirnjclott är gemensamt intecknad med en hel fastig

het. kan det enligt förhundet bli omöjligt att genomföra försäljning. da man 

inte samtidigt kan sälja siimjt'loti:en ·som rättighet och fastigheten enligt 

vanliga regler fiir exekutiv försiiljning. rörbundet anser att den enklaste 

ltisning~·n skulle vara att siimjelott betraktas som fastighet vid exekutiv 

försiil,ining. Om pantriitt har upplåtits efter den I januari 1972. skulle dock 

sämjelotten hehandlas som andel .. fastighet. Härigenom skulle man ändå i 
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slort uppn:'l syfte! alt framtvinga legalisering av .~ämjelotterna. En annan 

lösning skulle vara all kronofogdemyndigheten tid rätt att begiira legali

sering niir siimjelott har utmiitts. 

Fiire11i11gc11 111elfa11 omlmdsmii1111c11 hos S1·crigcs la11dshypoteksi11stit11-

tio11 framhi:\ller att i hrist på särskilda regler om exekution i sämjelott risk 

finns att bestämmelserna om försäljning av ideell andel i fastighet kommer 

att tilliimpas. Detta kan enligt föreningen leda till helt orimliga följder för 

ägare av a.terstående delar av fastigheten. Föreningen anser det angeläget 

att i U B anges att sämjelott skall behandlas som sjiilvständig fastighet. 

Frtigan om behörig kronotiJgdemyndighet i fråga om försäljning av fast 

egendom berörs i ett par remissyttranden. l.cl11s.1·twelse11 i l\ronohergs län 

är kritisk mot att förslaget ger kronofogdemyndighet möjlighet att sälja 

fastighet som är behigen i annat distrikt. Enligt liinsstyrelsen hör. på mot

svarande sätt som redan f.n. gäller beträffande överexekutors behörighet. 

försäljningen omhesö1jas av kronofogdemyndigheten i den ort där fastig

heten är heliigen. Lii11sstyrelse11 i A.h·.1·horgs lii11 anser att beredningens 

förslag i denna fråga är olyckligt. Uinsstyrelsen niimner det fallet att viss 

fastighet dels har blivit föremål för betalningsfastställelse. varefter försälj

ningsärendet har anhängiggjorts hos kronofogdemyndigheten i det distrikt 

diir fastigheten iir beliigen. dels har utmätts av annan kronofogdemyndig

het. i vars distrikt gtildenären iir bosatt. I sådant fall kan enligt länsstyrel

sen förorsakas onödigt dubbelarbete och i olyckliga fall uppkomma riitts

förluster. 

l,.iiredraga11cle11. Beredningens förslag att Je nuvarande bestämmelserna 

om e.xekuliv försäljning av fast egendom skall i allt väsentligt utan ändring 

tas upp i UB har godtagits av praktiskt taget alla remissinstanser. Endast i 

ett remissyttrande har framförts uppfattningen att en något mera ing<'tende 

översyn av reglerna bör ske. För egen del vill jag först erinra om att de 

nuvarande reglerna om exekutiv förs~iljning av fast egendom tillkom ar 

1971 och nu har tillämpats i sex ar. Erfarenheterna av den nya lagstift

ningen torde i huvudsak vara goda. vilket bl.a. bestyrks av vad som har 

anförts av RSV och av Hinsstyrelsen i Stockholms län. som hanJHigger en 

mycket stor del av försäljningarna i landet. Den nya ordningen innebär 

bl.a. att försiiljningsmyndigheten för sin tillämpning har inte bara utförliga 

och systematiskt uppställda lagregler utan även verks@lighetsföreskrifter 

som har meddelats av regeringen samt vissa närmare föreskrifter och 

anvisningar meddelade av RSV. 

Det kan emellertid inte bestridas att lagstiftningen om fastighetsförsälj

ning ställer stora krav på den tillämpande myndigheten och att en försälj

ning ibland kan ställa myndigheten inför besvärliga frågor. Detta har sin 

grund friimst i att vid exekution i fastighet som regel finns flera sakligare. 

vilkas intressen skall beaktas och avvägas mot varandra. Bestämmelserna 

har llCksi\ nära samband med andra lagregler. i första hand J B som trädde i 

kraft samtidigt med den nya lagstiftningen om fastighetsexekution. 
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\.lot bakgrund av dt:t sagda finns det enligt min mening inte anledning 

att nu göra bestiimmelserna om exekutiv försäljning av fast egendom till 

föremål för allmän översyn. Jag godtar sålunda ben:dningens förslag att 

FfL:s bestiimmelser bör i huvudsak utan ändring tas upp i UB. Detta 

hindrar naturligtvis inte att ändring bör övervägas beträffande vissa 

bestämmelser. i den män särskilfa skäl föreligger därtill. I remissyttrande

na har förordats ändringar i vissa avseenden. Frågan om sådana ändringar 

behandlas i anslutning till de olika berörda paragraferna. 

Till följd av det sagda innehåller departcmentsförslaget. i likhet med 

beredningens förslag, inte någon närmare motivering till bestrimmelserna i 
kapitlet. Här kan i stället hänvisas till förarbetena till FfL. se betiinkandet 

(SOU 1968:64) Utsökningsrätt VIII. prop.1971:20. LU 1971:11. rskr 

1971: 126. Efter lagens antagande har ett flertal paragrafer i lagen ändrats. 

Hiir kan särskilt nämnas de ändringar som skedde genom lagar 1971: I 044 

och 1971:L!l3. Beträffande förarbetena härtill se prnp. 1971:178. LU 

1971:26, rskr 1971:353 samt prop. 1971:179. LU 1971:27. rskr 1971:354. 

Som har behandlats närmare i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2) 

bör exekutiv försäljning av fast egendom i fortsättningen ankomma på 

kronofogdemyndighet. 

Förevarande kapitel gäller fast egendom. Med fast egendom avses 

enligt I kap. 11 § första stycket i departementsförslaget fastighet. visst 

område av fastighet. samfälld mark samt andel i och villkorlig rätt till 

s!ldan egendom. Flertalet bestämmelser i kapitlet är emellertid fullt ut 

tilliimpliga endast i fråga om hel fastighet. Att vad som i kapitlet sägs om 

fast egendom i tillämpliga delar gäller även tomträtt framgår av I kap. 11 ~ 

andra stycket. 

Ett par n:missinstanser har tagit upp frågan om exekutiv försiiljning av 

sämjelott och förordat att siimjelott i exekutivt hänseende skall behandlas 

som fastighet. Med anledning hii.rav vill jag framhålla föUande. Enligt I 

kap. I * andra stycket J B är säm.1edelning som har skett efter J B:s ikraft

triidandc utan verkan. Detsamma gäller. pt1 grund av tidigare bestäm

melser vilka fortfarande är tillämpliga beträffande iildre sämjedelningar. 

bl.a. sämjedelning som har skett efter den 30 juni 1962 ljfr 15 ~lagen om 

införande av nya jordabalken). När sämjedelning saknar verkan. kan det 

inte komma i fråga att i exekutivt hänseende behandla sämjelott som 

fastighet även om sämjelottsinnehavarens andel i fastigheten är intecknad 

för sig. lika litet som en ideell andel i fastighet i andra fali skall behandlas 

som hel fastighet. 

I fall då sämjedelning inte är utan verkan ligger däremot saken till ptl 

annat sätt. Parterna är då bundna av sämjedelningen i förhållande till 

varandra och även den som förvärvar endera partens rätt iir bunden <lära v. 

Detta torde gälla även den som e~.ekutivt förvärvar siimjclottsiigares del i 

registerfastighet. Äldre slimjelott•!r torde ofta vara separat intecknade. 

Ofta torde inte heller finnas något närmare samriire mellan ägarna till olika 
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sämjelottcr. Det bör vidare beaktas att samäganderiittslagen inte iir 

tillämplig p<'\ fastighet som är sämjedelad. Härav följer ocks;'\ att vad som 

föreskrivs i 8 kap. 8 och 9 ** i departementsförslaget om att egendom kan 

säljas exekutivt i sin ht:lhet när utmätning har skett av andel i t:gendomen 

intt! är tilHimpligt i fräga om sfönjt:delad fastighet. Siimjedelning kan visser

ligen genom s.k. legalisering erkännas som fastighetshildning (se lagen 

1971: 1037 om iiganderiittsutredning och legalisering). Vad som har sagts i 

det föregf1ende utgör dock skäl fi.ir att siimjelott i exekutivt htinseende bör i 

princip behandlas som fastighet. Vid försiiljning av siimjelott som iir 

gemensamt intecknad med annan fastighet torde det vara ogörligt att 

tilliimpa en annan ordning. 

Jag förordar stilunda att siimjelott som grundas pt1 en giltig siimjedelning 

hör vid tilmmpning av U B i princip behandlas som fastighl't. Detta torde 

doå inte kunna ske genomg:knde. I.ex. i fall di\ siimjt:lott iir siirskilt 

intecknad samtidigt som den siimjedelade ra~tigheten i dess helhet iir 

intecknad och hela fastigheten skall siiljas. Det sagda kan inte anses oför

enligt med de rt:gler som förslaget innehf1ller om exekution i fast egendom. 

Ut1ryckliga bestiimmelser i saken torde inte vara behövliga. 

Departementsförslaget saknar motsvarighet till bestiimmelserna i 7ll- 72 

** FIL Hiirom vill jag niirmart! anföra följande. 

I 70 * FfL föreskrivs att i fri\ga om iivercxekutors behöright:t i ärende 

som avses i lagen 10 kap. 10 * RB har motsvarande tilliimpning samt att om 

överexektHor finner att han inte t:"1r la upp iircndet. det skall övcrlärnrias 

till behörig överexekutor. Beredningens förslag utgär frän att försiiljningen 

skall ankomma pft den kronofogdemyndighet som har utmiitt egendomen, 

även om fastigheten är beliigen i annat distrikt. F.n sådan ordning. som 

överensstiimmer med vad som redan f.n. giiller i fräga om utmiitt liis 

egendom i allmiinhet. kan inte viintas medföra rn\gra silrskilda oliigenheter. 

Vid behov bör den kwnofogdemyndighet som har att ombesörja försälj

ningen kunna anlita bitriiclc av kronofogdemyndighett!n i det distrikt diir 

fastigheten finns. t.cx. beträffande beskrivning och vilrdering. Med anled

ning av vad en av de kritiska remissinstanserna har anfört hör påpekas att 

om viss fastighet utm;its av mer iin en kronofogdemyndighet. mftlen enligt 

4 kap. 3::! * skall föras samman till en kronofogdemyndighet. Som jag har 

framhållit i nllltiven till niimnda paragraf hör hest~immelsen anses anak,gt 

tilllimplig i fall dt1 fastighet m.m. dcb har utmiitfs av en kronofogde

myndighet. dels har blivit föremål för betalningsfaststiillelse med utmiit

ningsverkan varvid malet om fi.irsiiljning har anhiingiggjorts vid annan 

kronofogdemyndighet. Jag godtar stilunda beredningens förslag om 

hehörig fiirsiiljningsmyndighet. Hiirav följer att n{1gon siirskild forurnregt!I 

hetrMfonde försiiljning inte hehiivs. Andra meningen i 70 ~ Ffl. har fött 

viss motsvarighet i 2 kap. 4 * i departementsförslaget. 

I 71 * första stycket FfL anges att talan mot bt:slut i fr{1ga som avses i 49 

eller 67 * -dvs. rörande indragning av gemensamt intecknad fastighet eller 
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mrurdnande om försäljning "" fastighet i dess helhet niir andel däri har 

utmiitts - skall föras siirskilt samt att övcrext:kutor skall delge tappamk 

part beslutet. 0111 delta inte har meddelats i hans närvaro. Enligt departe-

11wntsfiirslagt.:t fär forsiiljning efter indragning av gemensamt intc<.:knad 

fastighc.:t eller efter ut vidgning .w andclsutmiitning inte ske fi.irriin besl11kt 

har vunnit laga kraft ( 12 kap. 49 § tredje stycket o<.:h 8 kap. 9 § första 

stycken. Heslii111melserna hiirom förutsiitter all talan skall f'iiras särskilt 

och att tn.:dje mannen skall iaktta viss besviirstid. Uttrycklig föreskrift om 

all talan skall föras siirskilt torde inte behövas. bl.a. med hiinsyn till all 

indragnings~eslutel jiimsHills med utmiitning. Hesvärstiden i nu aktuella 

fall regleras i 18 kap. 9 § andra sty<.:kct tredje meningen. Kronofogdemyn

dighct.:ns n.:slut hl)r delges iig:.re till indragen fastighet eller andel. Fön:

skrift hiirom kan meddelas av r·~gcringen. 

Andra sly<.:ket i 71 * Fil. innehl'tller bestiimrn.:lse att om iiverexekutor 

har tagit upp iirendc enligt samma lag, talan inte fi\r föras 0111 alt i\vcr

exek11tor inte var behiirig enligt 70 *· Denna föreskrift fr'tr viss mot

svarighet i 18 kap. ~ * mrsl<'. stycket i dcpartemcntsfiirslaget. Tredje 

stycket i 71 * Ffl.. som hctriiffa11de talan mol iivere.xckulors b1~shll i iivr igt 

gcncrell1 h;invisar till lJL. kriiver ink nf1gnn dirl.'kt mntsvariglwt i departe

rncntsfiirslagt:l. 

'12 * Fil. slutligen irmehftllcr hestiimmelscr om handrlkkning dter rxc

J..utiv fi.ir~liljninµ av fast egendom. Paragrafen ersiills av den /,!l'nert'ILI re

i,.:cln om handriickning i 8 kap. 17 * i dcpartementsförslagct. 

lnlt•dandt' bestämmelser 

I CJl'h 2 ** Oc.:ssa paragrafer motsvarar 13 kap. I och 2 ** i lwn·dningens 

förslag. 

Fiiredraglllllle11. Att exekutiv fi.irsiiljning av fast egend,1111 i fortsiitt

ningen skall ankomma p(1 kronofogdemyndighet följer av 8 kap. I * första 

st~Tkl.'I i dcparlcmentsförslagel (se liven I kap. 3 §J och nt1gon siirskild 

före.: skrift 0111 behörig försiiljningsmyndighet, motsvarande l * fr1rsta 

mcningl.'n FfL. hchiivs alltså inte i förevarande kapitel. 

hirl·sJ..riftl.'n i 2 § första stycket FfL om att vad som i FfL siigs om 

ut rniitl fast egendom i tilllimpliga delar gäller iiven när fast egendom skall 

siiljas exekutivt under konkurs ersätts av den generella regeln i 8 kap. I § 

tredje sty<.:ket i dcpartementsförslaget. Pft motsvarande sätt ersätts före

skriften i 2 § tredje stycket FfL - all de bestämmelser som meddelas om 

pantbrev i tilliimpliga delar gäller även vilandehevis - av I kap. 12 § i 

departements förslaget. 

I övrigt överensstämmer förevarande paragrafer i departementsförslaget 

med I och 2 §§ FIL 
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Förberedande åtgärder 

3-S §§ Dessa paragrafer motsvarar 13 kap. 3-5 §§ i beredningens för

slag. 

Fiiredraganden. Som tredje stycke i 3 §.som innehåller bestämmelser 

om beskrivning och värdering av utmätt fastighet, har tagits upp en 

uttrycklig föreskrift att sakkunnig person vid behov fär anlitas för beskriv

ning och värdering. 5 § FfL. vari ges bestämmelser om det fallet att tredje 

man gör gällande bättre riitt till utmätt fastighet eller till vad som framstår 

som tillbehör, ersätts av bestämmelser i 4 kap. 25 §. 8 kap. 5 §och 2 kap. 

24 § i departementsförslaget. I följd härav har bestämmelserna i 4 § FfL 

delats upp på två paragrafer. 4 och 5 §§. I övrigt överensstämmer departe

mcntsförslaget med gällande regler. 

Beträffande tillämpningen av bestämmelserna i 4 och 5 §§ angående 

fastighetsägarens skyldighet att tillhandahålla vissa handlingar m.m. och 

att överlämna pantbrev kan nämnas att tvång fil.r användas vid behov (jfr 

2kap. 17§). 

Förvaltning av utmätt fastighet 

6-10 §§ Dessa paragrafer motsvarar 13 kap. 6-10 §§i beredningens 

förslag. 

Föredraganden. Med hänsyn till att kronofogdemyndigheten föreslås 

överta överexekutors uppgifter beträffande exekutiv försäljning av fast 

egendom har bestämmelserna i 7 § FfL om omhändertagande av tillbehör 

till fastighet kunnat förenklas. I övrigt överensstämmer paragraferna i 
departementsförslaget med FIL 

Tidsfrist för försäljning 

Il § Paragrafen motsvarar 13 kap. 11 § i beredningens förslag. 

Giillande riitt. Enligt 11 .§ första stycket FfL bör utmätt fastighet säljas 

inom fyra månader från utmätningen. om inte hinder möter eller anstånd 

beviljas enligt andra-fjärde styckena. I paragrafens andra stycke före

skrivs att anstånd med försäljningen får beviljas på begäran av sökanden 

eller fastighetens ägare samt att anstånd på begäran av fastighetens ägare 

får beviljas endast om sökanden medger det eller särskilda skäl till anstånd 

föreligger. Anstånd får enligt tredje stycket inte utan synnerliga skäl 

beviljas utöver ett är frän utmätningen. I fjärde stycket slutligen anges 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 begärdes. 

Bestämmelserna i 11 § gäller inte i fråga om uttagande av böter. viten 

m.m. (punkt 9 övergångsbestämmelserna till FfLJ. Enligt 60 § 3 mom. 

uppbördslagen är bestämmelserna i 11 § FfL inte heller tillämpliga vid 

utmätning för skatter och allmänna avgifter som avses i uppbördslagen. 

12 kap. 11 § 659 
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Fiiredraganden. Andra stycket i 11 § FfL ersätts av 8 kap. 3 § andra 

stycket i departernentsförslaget. Bestämmelsen i tredje stycket i 11 § FfL 

har tagits upp som andra mening i 11 § i förslaget. Motsvarighet till fjärde 

stycket i 11 § Fn. har i förslaget infogats i första meningen av paragrafen. 

Paragrafen bör. i likhet med motsvarande bestiimmclscr i gällande lag. 

inte vara tillämplig i allmänna mil.I. Föreskrift härom meddelas i 69 §. 

Utlösnings- och anslutningsrätt 

12 och 13 §§ Förevarande paragrafer motsvarar 13 kap. 12 och 13 §§i 

beredningens förslag. 

Giillandt' riitt. I 12 § FfL meddelas bestämmelser om riitt för borgenär 

m.fl. att utlösa sökanden och i 13 §om s.k. anslutningsrätt. I 13 §första 

stycket anges att om fastigheten hör till konkursbo. borgenär som i 

konkursen har bevakat fordran med panträtt eller bättre förmi\nsrätt i 

fastigheten kan begära att fastigheten säljs för hans fordran. om hans rätt 

till betalning ur fastigheten är ostridig eller styrks. Fnligt andra stycket 

skall borgenär som vill ansluta sig enligt första stycket anmäla detta hos 

överexekutor senast tvft veckc·r före bevakningssammanträdet. I tredje 

stycket föreskrivs att bestämmelserna i I::! § har motsvarande tillämpning i 

fråga om rätt att utlösa den som har anslutit sig enligt första stycket. 

lc1gheredni11ge11. Beredningen påpekar att enligt 5 § SfL krävs för 

anslutningsrätt i fall som avses där inte att fordran har blivit bevakad i kon

kursen. I överensstämmelse härmed torde kravet pi\. bevakning kunna 

slopas som förutsättning för 2nslutningsrätt när fastighet som ingår i 

konkursbo skall säljas exekutivt. 13 § i 13 kap. i beredningens förslag inne

håller därför inte nagot krav pa bevakning. Kvar står emellertid att ford

ringen - liksom förmfmsrätten - skall vara ostridig eller styrkt. 

Reträffande skepp och luftfartyg har beredningen i 11 kap. 5 § andra 

stycket och I~ kap. I och 2 s§ j;imförda med förstnämnda lagrum 

uppmärksammat sjö- och luftpanträttshavares behov av att när egendomen 

hör till konkursbo kunna driva fram försäljning. när initiativ först har tagits 

fran annat h:.'tll. Ett motsvarande: behov föreligger enligt beredningen. när 

någon har fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt i fast egen

dom (resp. tomträtt) och förrrl\nsrätten förfaller. om utmiitning eller 

konkurs inte inträffar inom viss ::id ( se fi och 7 §§ förm:.'tnsrättslagen samt 

under ~ och 3 i övergtingsbestiimmelserna till samma lag). Med hänsyn 

härtill föreslås att i 13 § första stycket i 13 kap. görs ett tillägg. Det inne

håller att om borgenär. vars fordran enligt lag iir förenad med särskild 

förm{111srätt i fastighet som ingår i konkursbo. har framställt begäran om 

att fastigheten säljs för hans fordran. förfarandet inte fär Higgas ned därför 

att frågan om försiiljning för konkursboets eller annan borgcniirs räkning 

förfaller. 

Beredningen har i 11 kap. 5 § tr~dje stycket uppmärksammat en liknande 
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fritga \id uim:itning av skepp som inte hör till konkurs ho. Motsvarande 

gitller enligt 12 kap. 1 Ol.'.h 2 **vid utmätning av luftfartyg m.m. Även efter 

utmiitning fiirc-;J~is ~{tlunda sjii- resp. luftpantriittshavarc kunna driva för

farandet vidare. En motsvarande bestämmelse betriiffande borgenär med 

legal förm{\nsriitt i fast egendom har tagits upp som andra stycke i 13 *i 13 

kap. 

Beredningen erinrar här o·m att, när skepp som hör till konkursbo skall 

säljas C\ekutivt, förvaltaren kan enligt 5 * SIL liksom enligt I I kap. 5 * i 
hcredningcns förslag begära att skeppet siiljs för betalning av arvode eller 

annan kostnad för skcppets förvaltning under konkursen. Motsvarande 

för~·sl:is enligt 12 kap. I ~ giilla betriiffonde registrerat luftfartyg och inted.:

nade reservdelar till luftfartyg.· 1 fr~1ga om fast egendom torde enligt bered

ningen konkursboet regelmi\ssigt kunna få ut motsvarande kostnader ur 

egendomens avkastning. Det praktiska behovet av mi~jlighet att få egen

domen st1ld för s[1dan fordran synt:S diirför ringa. Beredningen har vidare 

ansett det vanskligt att beträffande fast egendom möjliggöra en sänkning 

av skyddsbelt,ppet i det närmaste till noll genom att lilla konkursboet få 

nämnda riitt. I fr{1ga om skepp och luftfartyg gör sig enligt beredningen 

sistniimnda synpunkt inte giillande med samma styrka. Konkursboets 

kc.;tnader kan m:ks~t beträffande sf1dan egendom bli relativt betydande. 

Beredningen föreslt1r salunda inte någon ändring i vad som nu gäller beträf

fande fast egendom. 

Re111i.1·s1·ura11dc11a. Förslaget att slopa konkurshevakning som förut

sättning för att borgeniir skall fä utöva anslutningsrält när fastigheten ingår 

i ko1tkursbo har inte föranlett någon kritik i remissyttrandena. Admkat

.rnmjimdet. ko11k11rs/agsko111111iuen och stadshypotekskassan tillstyrker ut

tryckligen förslaget. 

A.1h'okar.1·r111(/i111Jer ifri'tgasiitter om inte konkursförvaltaren i fråga om 

fastighet. liksom betriiffande skepp m:h luft fartyg. bör kunna utöva anslut

ningsrätt för arvode eller annan kostnad för egendomens förvaltning under 

konkursen. Samfundet medger dock att förhållandena mellan de olika 

egendomsslagen inte är direkt jämförbara i de hänseenden beredningen har 

pttpekat. Enligt samfundet kan sådan anslutningsrätt i undantagsfall vara 

av värde för förvaltaren iiven betriiffande fast egendom. 

Uinsstyrelsen i Ä/1·shorg.1· /iin. som bitdider förslaget om anslutningsrätt 

vid försäljning av utmätt fastighet som inte hör till konkursbo. framhåller 

att bestämmelsen dock kan befaras medföra att borgenär. för att slippa stå 

risken för kostnader. avvaktar att annan borgenär hegär utmätning och 

försäljning av fastigheten. Vidare anser liinsstyrelsen att det inte klart 

framgår av bestämmelsen om det för utövande av anslutningsrätt krävs att 

borgenären har e xekutionstitel. 

Fiiredrag1/11de11. Enligt 12 S i departementsförslaget. som reglerar utlös

ningsrätten. skall den utlösande betala exekutionsfordringen och 

uppkomna föITättningskostnader. Med "uppkomna förrättningskostna-
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dcr"" avses i förevarande sam:11anhang kostnader för vilka sökanden 

svarar. vare sig han har for!\knttcrat dem eller inle. I övrigl överens

s1:i111mer 12 ~ i departeme111sförslage1 med 12 § HI .. 

Jag godtar vad beredningen har föreslagit i fraga om anslutningsriilt. Pi\ 

sbl beredningen har anfört anser jag inte all anledning flireligger all ge 

k<Hlkursho riitt att uliiva anslutningsriitt för arvode och annan kostnad för 

fastighetens förvaltning under konkurs. 

I cnlighcl med del sagda anges i fiirsta stycket av departemcntsförslaget 

alt borgcniir. vars fon.lran iir förenad med fiirm:'lnsriill i fasligheten enligt h 

§ I cllt'r 7 * I eller 2 fiirmänsriitlslagen. kan begära att fastigheten siiljs for 

han' fordran. om hans riill till bc1alning i:i.r l>Stridig eller styrks. Hör fastig

htkn till konkmsbo. har iivcn borgeniir. vars fon.lran är förenad rm::d 

pantriill i fastigheten. sadan bcfo~enhet. I andra stycket föreskrivs att om 

horgcniir vill ansluta sig enligt första stycket. han skall anmiila det hos 

k ro11ofogdcmyndighe1en senast t vfl veckor före bevakningssammantriidet. 

( >m h1lrgeniir. vars fordran är för.:n<ld m·~d förmänsriitt i fastigheten enligt 

h § I eller 7 ~ I eller 2 fiirm!1nsrä1tslagen. har begärt att fastigheten siil.is föl' 

hans fordran. får cnligt tredje stycket i paragrafen förfarandet inre läggas 

ned diirför att frflgan nm försäljning för annan borgenärs eller konkms

hllcts räkning förfaller. I 1:jiinlc stycket slutligen anges alt hestiimmelsern<l 

i 12 ~ tilliimras i fr~ga om riitt att utlösa den som har anslutit sig enligt 

första stycket. 

Med anledning av vad en remi~;sinstans har anfört vill jag framhålla att 

det inre i något fall kriivs att den som utövar anslutningsriitt har exeku-

1inn~ri1d fix sin fordran. Som framgrir av paragrafen kräv~ endast att fonl

ri11gcn od1 förm11nsriittcn <ir <\Stridiga eller styrks. 

Fiirsiiljning av fastighetstillbehör 

14-17 ~~ Dessa paragrafer motsvarar 13 kap. 14--17 ** i beredningens 

t'i.irslag. 

Forl'draga11i/c11. I 14 ~tredje stycket Ffl. anges att om tvist om tillbehör 

sum avses i 5 ~andra stycket räder. siirskild försiil.ining av tillbehöret inte 

fru· ske forriin tvisten har blivit slutligt avgjord eller tiden för väckande av 

talan har g<Ht ut. I dcpartemcntsfiirslagct har bestämmelsen jämkats med 

hänsyn 1ill reglerna i 8 kap. 5 *och innebär inte som i FIL något ovillkor

ligt förbud mot försiiljning. I departemcntsförslaget anges sålunda att i 

fri\ga om tvist om tillbehör giiller 8 kap. 5 *. Det kan emellertid enligt 

sakens natur inte gärna komma i fraga att sälja tillbehöret för sig i sådant 

fall. 

I iivrigl iiverensstämmer dep<otrtementsförslaget med FfL. Bestäm

melsen i I.~ * första stycket andra meningen FfL om att överexekutor 

triider i kronofögdemyndighetens qiillc har dock inte krävt nägon motsva

righet. 
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Åtgärder före försäljning pa auktion 

18-22 ** Paragraferna motsvarar I 3 kap. 18 -22 ** i beredningen~ 
förslag. 

Fiiredraga11de11. I 20 ~ i Jeparti:mentsförslaget har Sl'lll andra stycke 

tagits upp en föreskrift om att innehavare av fordran eller dttighet som bör 

iakttas vid auktionen skall i kungörehen uppmanas att anmäla sin rLit t till 

krorwfogdemyndigheten senast ,·id bevaknings~ammanträdet. Bestiim

melse hiirom finns f.n. i 20 *andra stycket kungörelsen om exekution i fast 

egendom. I fr;)ga nm skepp och luftfartyg finns däremot motsvarande 

föreskrift i SfL (6 *)och Lll. (6 ~) lh:h föreskrifter som ersiitter dessa har 
tagits upp i I 0 och 11 kap. i departementsförslaget. Aven om förhål

landena inte är helt lika beträffande fastighet saknas enligt min mening 

anledning att reglera fr{tgan i annan ordning i fn)ga om st1dan egendom. 

I övrigt öven:nsstiimmer paragraferna i departementsförslaget med 

IX-22 ** Ffl .. 
Betriiffande bestLimmelsen i I X ~ andra stycket. att fastighetens ägare 

och innehavare av nyttjanderiitt till fastigheten iir skyldiga att lilla fastig

heten visas pti ILimplig tid. vill jag niimna att tvång rnr anviindas vid behov 

(jfr 2 kap. 17 h 

Bevakningssammanträde 

23 * Paragrafen motsvarar 13 kap. 23 * i beredningens förslag. 

Fiircdragancfr11. Departements fors laget överensstämmer med 23 * FfL. 

Sakägarförteckning 

24-31 ** Dessa paragrafer motsvarar U kap. 24-31 ** i beredningens 
förslag. 

l..aghered11i11gc11. 13 kap. 24 -- 31 ** i beredningens förslag överens

stiimmer. fransett vissa redaktionella jämkningar. med 24-27 och 29--31 

** FfL med undantag för andra meningen i 2h * första stycket. 
Remi.uvttrandena. Utformningen av bestämmelserna om vad som skall 

tas upp i sakägarfiirteckningen i fråga om panträtt kritiseras av hm·riillen 

.fi'ir Viistra S1·erigc. Hovriltten framhttller att enligt äldre bestämmelser 

kapitalbeloppet av varje fordringsinteckning skulle tas upp i borgenärs

förteckningen. vartill kunde komma ränta. Om det styrktes att inteck

ningen helt eller delvis tillkom fastighetsägaren. skulle den i motsvarande 

mån tas upp som ägarhypotek. På grund av panträttskonstruktionen i J B 

har det i FfL inte kunnat anges att pa111hre1· skall tas upp i sakägarförteck

ningen. I stället hänförs den aktuella bestämmelsen i 25 ~ FO, till.fim/ra11 

som är förenad med pantr~itt. Denna hestiimmelse har emellertid måst 

kompletteras med särskilda bestiimmelser dels för det fallet att fordringen 
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överstiger pantbrevets belopp jämte tilHigg (27 § första stycket första 

meningen), dels för det fallet att fordringen understiger pantbrevets 

belopp (2 s och 27 §första stycket andra meningen), dels ock för det fallet 

att fast egendom har tagits i arHpråk efter utmätning av pantbrev (2 * ). 
Tillsammans leder dessa bestämmelser till att intecknat belopp alltid skall 

tas upp i sakägarförteckningen. Hovrätten anser att detta har uttryckts på 

ett ganska invecklat säit och att det dessutom föreligger en dubblering i 

förhttllande till 6 kap. 3 och 9 §§ JB. Enligt hovrätten hör man ta fasta på att 

det är inteckningen som är grundläggande för reglerna i 6 kap. JH. l 13 kap. 

25 § U B kan anges att va~je intecknat belopp skall tas upp i sakägarförteck

ningen. Av 6 kap. 3 och 9 ** JB fnmgår i vad mån beloppet skall tillkomma 

fastighetsägaren eller borgenär rnmt i vad mån tillägg skall utgå. I U B 

behövs endast en hänvisning till dessa bestämmelser. Vidare kan 13 kap. 2 

§ UB utgä. 

Fiiredraganden. En remissinstans har kritiserat utformningen av 

bestämmelserna om vad som sk:oill tas upp i sakägarförteckningen i fraga 

om panträtt och ansett att bestt,mmelserna bör utformas med utgångs

punkt från att det är inteckningen som är grundläggande· för reglerna om 

panträtt. För egen del vill jag understryka att bestämmelserna i före

varande kapitel om panträtt på grund av inteckning i fastighet ansluter till 

JB:s regler om panträtt. De ifrågasatta jämkningarna av lagtexten. som 

inte åsyftar någon saklig ändring. skulle dessutom göra bestiimrnelserna 

om exekutiv försäljning mera svåröverskådliga. Jag är si'tlunda inte beredd 

att föreslå ändringar i ifrågavarande hänseende. 

Föreskriften i :?6 * första stycket andra meningen FfL angti.enue före

trädet mellan inskriven rättighet och fordran med förmånsriitt på grunu av 

utmätning har ersatts av 4 kap. 30 ~tredje stycket i tlepartementsförslagel. 

Bestämmelsen i 26 * första styck~t tredje meningen FfL om att kostnauen 

för förfarandet skall tas upp n:.irmast före exekutionsfordringen och 

bestiimmelsen i andra stycket i samma paragraf om att ränta och annan bi

förpliktelse skall tas upp före fodringens kapitalbelopp, om inte borge

niiren yrkar annat. har bytt plats i departementsförslaget. Anledningen iir 

att det tydligare skall framgå att den senare bestämmelsen är tillämplig 

inte bara beträffande exekutinnsfordringen utan även beträffande andra 

fon.lringar som skall tas upp i sakägarförteckningen. 
28 * FfL. som innehåller regler om beräknande av fordran som inte är 

förfallen och som löper utan ränta eller med låg ränta, ersätts av den mera 

generella bestämmelsen i 2 kap. 2:~ * i förslaget och har därför fätt utgl't i 

förevarande kapitel. Av den anledningen har 27 * FfL delats upp så. att 

sista stycket i paragrafen har tagits upp som 28 * i förslaget. Det kan 

påpekas att redan av 27 * följer att heräkningen av fordran skall ske per 

tillträdesdagen. 

I övrigt överensstiimrner 24-31 ~* i departemcntsförslaget meu mot

svarande avsnitt i FfL. 
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Villkor för försäljning på auktion 

32-37 §§ Förevarande paragrafer motsvarar 13 kap. 32-37 s§ i bered

ningens förslag. 

Gtillandc räl/. I 33 * FfL finns bestämmelser om exekutiv förslUjnings 

inverkan pä riittigheter. I första stycket av paragrafen anges att tomträll 

som har inskrivits är skyddad vid försiiljningen utan särskilt förbehäll samt 

att annan ny11jandcrii1t. servitut och rält till elektrisk kraft iir skyddade 

utan siirskilt förbehall. om riittigheten har bättre rätt än exekutionsford

ringcn. I andra fall iin som avses i första stycket skall enligt andra stycket 

nyttjandedtt. servitut och rätt till elektrisk kraft särskilt förbehållas. om 

det saknas anledning anta att de belastar fastigheten till beaktansvärd 

skada för innehavare av fordran med biittre riitt. Härvid skall räll till 

betalning pf1 grund av ägarhypotek inte anses som fordran. Tredje stycket i 

paragrafen innehåller en siirskild bestämmelse om talcrätt. Rättighet som 

inte enligt 33 * första stycket är skyddad utan särskilt förbehåll och inte 

heller har förbehållits enligt andra stycket i paragrafen kan skyddas genom 

förbehäll vid auktionen enligt 39 *· Fjärde stycket i 33 * innehåller en 

erinran hiirom. 

L11gher('(/11i11gc11. 32-37 ** i 13 kap. i beredningens förslag överens

stiimmer i all! viiscntligt med motsvarande avsnitt i FfL. 

R1•111issyrtr1111de11a. Reglerna om exekutiv försäljnings inverkan på 

riittigheter förutsätter enligt RS 'v' att auktionsförrättaren gör en ganska 

ingtu:nde prövning vid upprättande av sakägarförteckningen. I tillämp

ningen torde man begagna sig av schabloner, vilket tyder på att reglerna är 

för komplicerade. Det iir enligt RS V tveksamt om resultatet av schablo

nerna alltid sammanfaller med lagstiftarens intentioner. RSV anser därför 

att det finns anledning att se över reglerna om exekutiv försäljnings 

inverkan p{1 riittigheter. Bestiimmelserna i 33 * andra stycket om s.k. 

oskadlighetsprövning kritiseras liven av länsstyrelsen i Stockholms län. 

som an~;cr att prövningen förutsätter ett ingående övervägande av ekono

mi,;k natur. Uinsstyrelsen ifrågasiitter om kronofogdemyndighet.en 

besitter de niidviindiga förutsättningarna härför. Detsamma gäller f.n. 

iiverexekutor. Enligt länsstyrelsens mening bör meddelas mera liittill

gtingliga regler. gärna schematiska. Den exekutiva myndigheten torde 

iind?1 i praktiken tvingas annigga ett schablonartat betraktelsesätt vid sin 

bedömning. 

Fc'iredmganden. Tv<'1 remissinstanser har kritiserat de föreslagna 

reglerna om ex.:kuti\' fiir<iljnings inverkan på rättigheter. särskilt bestiim

melsen om s.k. oskadlighetsprövning. och ansett att enklare regler bör 

meddelas. Med anledning härav vill jag framhalla följande. Genom FfL 

förstärktes riittighdshavares stiillning vid exekutiv försäljning av fastighet. 

Förbiittringen innebar bl.a. att andra rättigheter - med vilket uttryck här 

avses nyttjanderiilt, servitut och riitt till elektrisk kraft - än de som är 

5 Riksdaf?Cll 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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skyddade på grund av vad som gäller om företriidesordningen skall sär

skilt förbehållas, såvida det saknas anledning anta att de belastar fastig

heten till beaktansvänl skada för innehavare :w fordran med bättre rätt. 

Denna prövning torde nägon gång kunna ställa försäljningsmyndigheten 

inför besvärliga avväganden. Om riittigheter inte skall behöva uppoffras i 

onödan. synes emellertid svårlige;1 kunna undvikas att det i viss utsträck

ning liiggs i försäljningsmyndighetens hand att bedöma huruvida rärtig

heter hör förbehållas. Det hör emellertid uppmärksammas att bestäm

melsen medger att riittighet förbehålls endast under förutsättning att det 

saknas anledning anta att den belastar fastigheten till beaktansvärd skada 

för fordran med biittre rätt. Så snart det finns skäl till sådant antagande 

skall förhchåll alltsi'l inte ske enlig·.: bestämmelsen. 

Beträffande den praktiska tilliimpningen bör framhållas att det i all

miinhet inte kan kriivas att krcnofogdemyndighcten gör någon mera 

ing1knde utredning angående en rättighet. .Som regel torde prövningen 

kunna ske på grundval av tillgängliga handlingar samt upplysningar från 

fastighetens iigare och rättighctsha.varen (jfr 4 ~ ). Vid bevakningssamman

triidet bör sakiigarna fä tillfälle art yttra sig i saken. Motsätter sig inte 

någnn sakägare att riittighet förbehålls, bör prövningen kunna ske mera 

summariskt. Bestämmelsens tillämpning torde underlättas av att försälj

ningen enligt departemcntsförslaget skall ankomma på. kronofogdemyndig

heten. som redan f.n. brukar omht-sör:ia beskrivning av fastigheten. 

Med anledning av de kritiska remis~ynpunkterna har inom justitie

depa11ementet år 1976 - då ytterligare ett par års erfarenheter av den nya 

lagstiftningen om fastighetsexckution hade vunnits - under hand inhämtats 

vissa upplysningar från ett antal övercxekutorer. bl.a. överexckutor i 

Stockholms län, angående tillämpningen av FfL:s bestämmelser om 

skyddande av rättigheler. Erfarenhctema var genomgående positiva och 

besliimmclsen i 33 § andra stycket FfL ansågs inte välla svårigheter annat 

iin undantagsvis. 

På grund av det anfördh har jag inte funnit skäl att föranstalta om 

närmare utredning av frågan om rättigheters ställning vid exekutiv för

siiljning av fastighet. Jag godtar sålunda beredningens förslag i saken. 

I 33 § tredje stycket andra meningen FfL föreskrivs att innehavare av 

rättighet som inte har förbehållits enligt andra stycket inte får föra talan 

mot överexekutors beslut i frågan. 1 depa11ementsförslaget har bestäm

melsen jämkats något med hänsyn till att förslaget ger sökande och 

svarande rätt att klaga även över att beslut gör intrång i tredje mans rätt 

( 18 kap. I § andra stycket). I dcpartemcntsförslaget anges sälunda mera 

generellt att talan inte får föras mot beslut varigenom rättighet inte har 

förbehållits. 

Med hänsyn till den generella regeln i 2 kap. 27 § i departements

förslaget saknar bestämmelsen i 3S § tredje stycket FfL om befrielse för 
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staten m.fl. att ställa säkerhet för handpenning motsvarighet i förevarande 

kapitel. 

I övrigt överensstämmer paragraferna i förevarande underavdelning i 

departementsförslaget med FfL. 

Auktion 

38-44 §§ Paragraferna motsvarar 13 kap. 38-44 ~* i heredningens 

förslag. 

Giillanclc riirt. I 38 * första stycket FfL föreskrivs att i den män det är 

pakallal med hiinsyn till värdet av fastighetens lillhehör eller av annan 

orsak det vid auktionen skall anges vilken egendom som skall följa fastig

heten och i vad mån egendom som framstår som tillhehör inte skall följa 

den. I samma stycke föreskrivs vidare att vad sålunda har angetts är 

avgörande för vad försäljningen omfattar i den delen och att i övrigt i 

försäljningen ingår vad som enligt lag utgör tillbehör till fastigheten. Rader 

tvist orn tillhchör. skall det anmälas. Enligt andra stycket skall redo

görelse liimnas hl.a. för sakägarförteckningen. 

39 ~ innehåller bestämmelser om behandlingen av rättigheter som inte 

skyddas enligt 33 ~- I 40 ~första stycket anges att innan inrop godtas över

exekutor skall pröva om det i 32 * angivna villkoret för försäljning är 

uppfyllt samt att även om detta är förhållandet inropet inte får godtas. om 

det är sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås. I paragrafens 

andra stycke föreskrivs att inrop skall godtas utan hinder av första 

'stycket. om samtliga berörda sakligare medger det. samt att sökanden kan 

medge att inrop godtas fastän kostnaden för förfarandet inte har hlivit 

täckt. Enligt tredje stycket tär inrop inte godtas mot sökandens bestri

dande. om exekutionsfordringen inte täcks. 

I 41 -44 ** ges bestämmelser bl.a. om skyldighet att lämna hand

penning. om nytt försäljningsförsök när auktion inte har lett till resultat. 

om ianspråktagande av handpenning och om utfärdande av köpebrev. 

Lagherec/11i11ge11. 38-44 ** i 13 kap. i beredningens förslag överens

stiimmer i allt väsentligt med 38-44 §§ FfL. 43 § i förslaget ansluter dock 

till 43 * FIL i paragrafens lydelse vid tiden för beredningens förslag. 

lfrmissyttra11cle11a. Bestiimmelserna i 38 § i förslaget om behandlingen 

av tillbehör vid auktion kritiseras av hm·riitten .fi'ir \/iistm .\"1-erige. som 

anser att den prövning som anförtros auktionsförrättaren är av synnerligen 

grannlaga natur. Konsekvenserna av en felbedömning kan bli mycket 

klinnbara. Av misstag anges t.ex. att ett fritidshus pa annans mark eller en 

maskin på en industrifastighet tillhör fastighetsägaren. Man kan enligt 

hovrlitten inte bortse från risken för misstag. Auktionsförrlittaren kan få 

felaktiga eller ofullständiga upplysningar och i vissa fall kan det vara 

mycket tveksamt hur bestämmelserna i 2 kap. J B skall tillämpas. Intres

senter har visserligen möjlighet att vinna riittelse genom att iiverklaga 
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auktionen. men det är inte siikert att den som berörs av auktionsförrät

tarens förklaring för kännedom om auktionen i tid. Om han får kiinnedom 

om den. är det inte säkert att lu,n observerar förklaringen och förmår 

bedöma betydelsen därav. Man måste därför räkna med möjligheten av 

rätts förluster. Hovrätten erinrar om att vid frivillig försäljning av fastighet 

köparen får pfl egen risk ta ståndpunkt till frågan vad köpeobjektet enligt 

lag omfattar. Det kan enligt hovrätten starkt ifrägasättas om nägon annan 

princip behövs vid exekutiv auktion. Hovrätten föreslår därför att bestäm

melserna fä.r utgå. 

Förslaget i 13 kap. 40 § första stycket att inrop inte får godtas, om det är 

sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås, kritiseras av stads

lnpotd:skassa11. som anser att motsvarande bestämmelse i FfL har 

medfört vissa nackdelar bl.a. för den som ger kredit mot säkerhet i fastig

het. Den osäkerhet som alltid råde1· om var gränsen för det lägsta godtag

bara värdet går försvårar nämligen de stiillningstaganden som kreditgivare 

och andra behöver göra före och under auktionen. Stadshypotekskassan 

anser önskvlirt att någon lägsta gräns för godtagbart bud föreskrivs. helst 

generellt i LI 8 men eljest för det enskilda fallet i auktionskungörelsen. Här

igenom skulle kunna lagfästas den praxis som tillämpas vid flera läns

styrelser. niimligen art särskilda V~trderingsmän anlitas för ifrägavarande 

värdering. 

Bestämmelsen i tredje stycket av 40 * om att inrop inte får godtas mot 

sökandens hestridande, om exekutionsfordringcn inte täcks. l)ör enligt 

S1·1·a lwm"itt förtydligas så att de0
: framgår att i fall då det finns flera 

sökande med olika förmånsrätt, befogenheten att bestrida att inrop godtas 

endast tillkommer den bäst prioriterade. 

Lii11sstyrel.H'n i S10cklwlms liin uppger att det under senare tid har före

kommit fall då fastighetsägaren själv har ropat in fastigheten vid flera 

auktioner i samma ärende och lämnat handpenning i form av pantbrev i 

fastigheten, vilka har tillhandahållits honom av någon närstående. Han har 

sedan brustit i sin betalningsskyldighet och ny auktion har satts ut. 

Inroparen har inte haft för avsikt at·~ fullfölja inropet. Enligt länsstyrelsen 

synes bud inte höra antas. om det är uppenbart att inroparen inte ämnar 

fullfölja köpet. 

Fiirci/rag1111i/c11. Enligt 13 kap. 38 ~ i beredningens förslag skall vid 

auktionen. i den mån det är påkallat med hänsyn till värdet av fastighetens 

tillbehör eller av annan orsak. an;5es vilken egendom som skall följa 

fastigheten och i vad man egendom som framstår som tillbehör inte skall 

följa den. Vad sålunda har angetts är avgörande för vad försäljningen 

omfattar i den delen. En remissinstans har framhållit risken för felbedöm

ningar och ansett att försäljningen bör omfatta vad som enligt lag hör till 

fastigheten och att köparen bör pft egen risk ta ställning till frågan. 

Fi>r egen del vill jag först framhålb att med hänsyn särskilt till den vida 

inne hörd som hegrcppet tillbehör till fastighet numera har det är angeläget 
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att det. när tveksamhet kan råda, före försäljningen klargörs vad som hör 

till resp. inte hör till fastigheten. Ovisshet om vad försäljningen omfattar 

kan i avsevärd män påverka spekulanternas budgivning. Även i övrigt har 

sakiigarna intresse av att tveksamma frågor tas upp och blir klarlagda. 
Risken för felbedömningar som inte rättas till före försäljningen torde inte 

vara särskilt stor. Den som är missnöjd med kronofogdemyndighetens 

bedömning har möjlighet att under förfarandet lägga fram sina invänd

ningar. Etter försäljning kan han överklaga denna. 

Jag vill vidare påpeka att förslaget överensstämmer med bestämmelser 

s.)m infördes i UL i\r 1967 och senare togs upp i FfL Dessa bestämmelser 

torde inte ha vållat olägenheter. Som framgår av förarbetena till de 

nuvarande bestämmelserna i saken bestäms genom tillkännagivande enligt 

paragrafen vad försäljningen omfattar säljare och köpare emellan, medan 

det inte binder tredje man som gör gällande att visst föremä.I tillhör 

honom. Tredje mannens rätt kan emellertid gft. förlorad enligt bestäm

melserna i l.'i kap. 

Jag vill också påpeka att huvudregeln enligt förslaget, liksom enligt 

gällande rätt. är att försäljningen omfattar vad som enligt lag utgör 

tillbehör till fastigheten (38 * första stycket tredje meningen). På grund av 

det anförda godtar jag vad beredningen har föreslagit. 

En remissinstans har vänt sig mot bestämmelsen i 40 §första stycket om 

att inrop inte får godtas, om det är sannolikt att avsevärt högre köpe

skilling kan uppntts. och har förordat att en lägsta gräns för godtagbart bud 

föreskrivs. En sådan ordning skulle emellertid enligt min mening inte vara 

Uimplig. Den skulle kunna inverka negativt på budgivningen och kanske 

ibland leda till att en fastighet över huvud inte blir såld. Huruvida ett inrop 

som tiicker skyddsbeloppet hör kunna godtas bör liksom f.n. prövas i 

målet med h;insyn till förhållandena i det särskilda fallet utan någon på 

förhand bestämd begränsning. 

Best;immelsen i 13 kap. 40 § tredje stycket i beredningens förslag att 

inrop inte får godtas mot sökandens bestridande, om exekutionsford

ringen inte täcks. innebär. i fall då det finns flera sökande med olika 

formftnsriitt. att med "exekutionsfordringen" avses den av sökandenas 

fordringar som har bästa förmånsrätt, såvida inte anslutning eller utlösning 

har iigt rum (jfr NJA 1973 s. 754). Befogenheten att på angiven grund 

bestrida godtagande av inrop tillkommer alltså endast den av sökandena 

som har den bäst prioriterade fordringen. Det är enligt min mening inte 

behövligt att. som en remissinstans har förordat, meddela uttrycklig 

hcstämmelsc härom. Liknande frågor uppkommer vid tillämpning av 

andra bestämmelser i kapitlet som nämner sökanden eller exekutionsford

ringen (se t.ex. 26 § andra stycket och 29 * första stycket I). Några 

tilHimpningssvårighcter kan inte väntas uppkomma. 

I ett remissyttrande har tagits upp frågan huruvida auktionsförrättaren 

kan avvisa ett bud. om det är uppenbart att inroparen. trots att han är 
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beredd alt famna handpenning el kr ställa säkerhet för beloppet. inte avser 

att fullfölja köpet genom att betala återstoden av köpeskillingen. För egen 

del vill jag framhalla att kravet p:'i handpenning eller siikerhet för mot

svarande helopp regelmiissigt utgör tillräckligt korrektiv mot illojala för

faranden. Betalar inte inroparen äterstoden av köpeskillingen inom före

skriven tid. iir inropet ogiltigt (41 ~tredje stycket). Blir fastigheten inte sald 

vid ny auktion. är hela handpenni!1gcn förverkad och iiven om fastigheten 

blir såld eller ny auktion inte hålls riskerar inroparen att helt eller delvis 

förlora handpenningen (43 * ). Det bör också uppmiirksammas att om den 

fiirste inroparen ropar in fastigheten på nytt vid senare auktion. han inte 

för som handpenning räkna sig till godo d_en handpenning som han 

betalade förra gången utan måste lämna ny sådan för det senare inropet. 

Inroparens anspråk pä att eventuellt återH\ del av kontant handpenning 

kan dessutom utmiitas. Motsvarande gäller pant som han har ställt sor.1 

siikerhet för handpenning. t.ex. pantbrev i fastigheten som ställs som 

siikerhet av fastighetsägaren i fall dä han själv ropar in fastigheten. 

Utmätning i fall som nu av-;es torde underliittas av att försiiljningen enligt 

dcpartementsförslaget skall ombesööas av kronofogdemyndigheten. 

På grund av det sagda anser jag inte att det föreligger tillräckligt behov 

av att auktionsfiirrättaren skall kunna avvisa inrop fran den 5om är heredd 

att liimna handpenning eller ställa säkerhet. En s:ldan befogenhet skulle 

också vara vansklig att utöva och :;kulle kunna få till följd att di:n som har 

försummat sin betalningsskyldighet förlorar hela handpenningen pa grund 

av misstanke om obstruktionssyftc. Jag kan allt sa inte tillstyrka en sådan 

bi:fogenhet. 

I detta sammanhang vill jag framhålla att det kan förekomma att fastig

hetsägaren eller annan söker sabotera auktionen genom att delta i bud

givningen och stanna för det högst;:;. budet trots att han saknar möjlighet att 

lämna handpenning eller ställa säkerhet. Enligt 41 § första stycket tredje 

meningen i departementsförslaget skall fastigheten ropas ut pa nytt. om 

handpenning inte lämnas ( ri:sp. säkerhet inte ställs). Det är emeliertid 

tydligt att auktionsförriittaren inte är skyldig att beakta bud frän den som 

har visat att han inte formar fullfölja budet genom att famna handpenning 

eller ställa s~ikerhet. Bud av sadan inropare bör lämnas utan avseende. 

Även i övrigt överi:nsstiimme:· paragraferna i förevarande under

avdelning i dcpartementsförslaget med FfL. 

Vissa rättsföljder av auktion 

45-48 §§ Dessa paragrafer mots-•arar 13 kap. 45-48 §§ i beredningens 

förslag. 

Giillande riitt. I 45 § FfL reglera~: frågan om fastighets betalningsansvar 

efter exekutiv försäljning och om köparens personliga betalningsskyldig

het. I frl'tga om pantriitt föreskrivs i det förra hänseendet i andra stycket att 
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borgcniir som har panthrev inte kan efter fastighetens försäljning göra 

giillandc pantriitt i fastigheten mot köparcn för större fordran iin som har 

avrtiknats pä köpeskillingen jiimte utfäst riinta diirf1 frf111 tilltrfalesdagen 

samt framtida erstittning för indrivningskostnad och annan kostnad som 

föranleds av fordringsförhi'lllandet. I 46 s meddelas bestiimmelser bl.a. om 

i sakägarförteckningen upptagen arrende- eller hyresriitt som inte är 

skyddad eller har förbeMllits enligt 33 och ]9 ss. I 46 s andra stycket 

anges härom att om köparen vill att sftdan riitlighct skall upphöra. det 

filigger h~mom att inom en m:\nad frfin tillträdi:sdagen stiga upp avtalc::t 

samt att avtalet i annat fall gäller mot honom. Retriiffande den tidpunkt vid 

vilken arrende- eller hyresavtal skall upphöra med anlcdning av upp

stigning hiinvisas till vad som iir föri:skrivet i fråga om uppsägning efter 

frivillig överlt1telse. 

L11ghered11ing<'11. I fr{1ga om 4.'i s andra stycket Ffl.. framhåller hered

ningen att orden .. annan kostnad .. enligt förarbetena avses inhegripa även 

skadestftnd t.ex. ptl grund av förtida hi:talning. I heredningens förslag har 

hcstiimmelsen förtydligats. Där anges att pantrtitt kan göras giillande hl.a. 

för framtida skadestrtnd och kostnad som föranleds av fordringsförhrtl

landet. I övrigt överensstiimmer 4.'i -48 ** i 13 kap. i beredningens förslag i 

sak mt:d 45-48 s~ Fil,, 

lfr111issr11m11drn11. Uttrycket .. framtida skadesU\nd"' i 45 s andra 

stycket kritiseras av sr11dsh.1·r"'reks/..11s.1c111, som anser att "skadestånd för 

förtida hetalning.. eller möjligi:n .. eventuellt skadestand.. iir mera 

adekvata uttryck. 

I anslutning till hestl.1111111elserna i 46 s \Jnl uppstigning av arrende- eller 

hyresavtal framhåller Hyresgii.l'lemas rii...lji'irh1111d att det inte är ovanligt 

att den som har ropat in en fastighet stiger upp hyresgäst. vars hyresriitt 

inte har förbehfillits. till omcdelhar avflyttning. rnirefter gör köparen 
giillande att ~kyldighet att avflytta i vart fall intrtider vid den tidpunkt till 

vilken avtalet tidigast har kunnat siigas upp. Enligt förhundet kan ett 

s~idant förfarande inte accepteras. 

Fiircdragc111de11. I den ursprungliga lydelsen av 45 s andra stycket HL 

angavs att pantriitt efter fastighetens försiiljning kunde göras giillande. 

förutom för fordran som hade avriiknats jiimte riinta frän tilltrlidesdagen. 

för framtida skadcstiind och ersiiltning som avsägs i 6 kap. 3 s J H. Bestäm

melsen ändrades genom lag 1971: I:! Ll i samband med lindringar i bl.a. 6 

kap. 3 s JB och erhöll dlirvid sin nuvarande lydelse (prop. 1971:179. LU 

1971::!7. rskr 1971:.'l54l. I samband med lindringen. som tillkom pa förslag 

av lagutskottet. angavs att n:\gon ändring i sak inte åsyftades och att orden 

"annan kostnad" omfattade iiven skadcstfind (LLJ '" ~6). 

Jag delar heredningcns mening att den nuvarande lydelsen är otillfreds

stiillande och hör j:imkas. En remissinstans har förordat annan lydelse iin 

den som beredningen har föreslagit. Jag godtar emellertid heredningc::ns 

förslag. av vilket klart framgår att fråga inte iir om skadestånd med anled-



Prop. 1980/81: 8 12 kap. 62-68 H 672 

ning av den n:dan verkställda försäljningen utan om ett eventuellt framtida 

skadesthnd. 

Med anledning av vad en remissinstans har anfö11 beträffande uppsäg

ning enligt 46 ~ andra stycket av arrende- eller hyresrätt som inte är 

skyddad eller har förbehållits vid auktionen vill jag påpeka att i fråga om 

sättet för sådan uppsiigning gäller detsamma som vid uppsägning av sådan 

riitt ighet i andra fall. 

Frtrnsett nyssnämnda jfönkning av 45 ~ andra stycket överensstämmer 

departementsförslaget med FfL. Hänvisningen i 48 * andra stycket FfL till 

~18 * 3 mom. UL har i departementsförslaget ersatts av hiinvisning till 18 

kap. 16 *andra stycket. 

Gemensamt intecknade fastigheter 

49-55 ** Paragraferna motsvarar 13 kap. 49-55 §* i beredningens 

förslag. 

fi"iredrag1111de11. I 49 § andra stycket Ffl .. som reglerar förfarandet vid 

indragning av gemensamt intecknad fastighet, föreskrivs i andra meningen 

att yrkande om indragning skall delges fastighetens ägare med före

Higgande för honom att komma in med yttrande inom tid som över

exekutor bestämmer. Vad som :i;igs om delgivning rn.m. har utgätt i 

departementsförslaget och motsv;;.randc föreskrifter bör i sfallet tas upp i 

ti!Himpningsbestlimmclser. N:imnda mening i departcmentsförslaget inne

hflller därför endast att fastigheten;; ägare skall beredas tillfälle att yttra sig 

över yrkandet (jfr 8 kap. 8 * första stycket andra meningen). Tredje 

meningen i samma stycke har jiimkats redaktionellt. 

I övrigt överensstämmer förevarande paragrafer i departementsfi.irslaget 

med FfL. 

Fortsatt inteckningsansvar 

56 § Paragrafen motsvarar l3 kap. 56 * i beredningens förslag. 

Fiiredragw11/c11. Paragrafen i clepa11ernentsförslaget överensstämmer 

med 56 *FIL 

Försäljning under hand 

57-61 §§ Dessa paragrafer motsvarar 13 kap. 57-61 *~i beredningens 

förslag. 

Fc"ircdraga11de11. Departementsförslaget överensstämmer med FfL. 

Försäljning a,· villkorlig rätt till fastighet eller av andel i fastighet m.m. 

62-68 ** Förevarande paragrafer motsvarar 62-68 ~§ i beredningens 

förslag. 
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Fiiredraganden. Bestämmelsen i 62 § FfL om i vad mån lagen är tillämp

lig på annan fast egendom lin hel fastighet har i departemcntsförslaget 

jämkats redaktionellt med hänsyn till föreskriften i I kap. 11 § första 

stycket i förslaget om innebörden av termen fast egendom. Reglerna i 67 ~. 

68 § första stycket och 69 § första stycket FfL om förfarandet efter utmät

ning av andel i fastighet ersätts av bestämmelser i 8 kap. 8 §första stycket 

och 9 §. 68 § andra och tredje styckena och 69 § andra stycket FfL mot

svaras av 12 kap. 67 och 68 §§ i departementsförslaget. 

I övrigt överensstämmer 62-68 §§ i departementsförslaget med mot

svarande avsnitt i FfL. 

Särskild föreskrift beträffande allmänna mål 

69 § Denna paragraf. som saknar motsvarighet i beredningens förslag, 

innehåller föreskrift om undantag från kapitlets tillämpning i allmiinna mål. 

Föredraganden. I 11 § i kapitlet meddelas bestämmelser om tidsfrist för 

försäljning av utmätt fastighet. Som har framhållits i motiven till den para

grafen hör den inte vara tilliimplig i allmiinna mål. Föreskrift hiirom har 

tagits upp i 69 §. 

13 kap. Redovisning av influtna medel 

Detta kapitel, som motsvarar 14 kap. i beredningens förslag. upptar 

bestämmelser om det sista ledet i utmätningsförfarandet, nämligen redo

visning inkl. fördelning och utbetalning av de medel som har influtit efter 
utmätning. Kapitlet ersätter 6 kap. lJ L. 

Lagberedningen. U L:s regler om redovisning och fördelning av medel 

som har influtit till följd av utmätning har nyligen blivit föremål för ganska 

genomgripande iindringar och beredningens förslag innebär inte några 

större sakliga nyheter. 

Beredningen framhåller att fördelningsbeslut avser att i fråga om till

gängliga medel reglera verkningarna av den rättsändring som har skett 

genom det exekutiva ingripandet men däremot i princip inte att slita tvister 

om vem som var rätt iigare till såld egendom eller andel däri. Fördelning 

avser inte heller att slutligt avgöra huruvida äganderättsförbehåll var 

gällande eller vem som var rätt innehavare av viss fordran. Fördelnings

beslut kan enligt be1 edningen inte bli bindande annat än i frågor som i 

överensstämmelse med kronofogdemyndighetens kompetens skall anses 

prövade genom beslutet. 

Beräkning av borgenärs fordran och fördelningen borgenärerna emellan 

kan. påpekar beredningen, givetvis överklagas av gäldenären och borgenär 

13 kap. 673 



Prop. 1980/81: 8 

vars riitt är beroende diirav. Den som har fött för mycket blir återbetal

ningsskyldig. om han har lyft beloppet. Med borgenärs fordran bör lik

ställas ägarhypotek. 

Re111issy/fra11de11a. Heredni1;gens uttalande att beräkning av borgenärs 

fordran och fiirdelningen borgcniirerna emellan kan överklagas av giilde

nären och borgenär vars riitt är beroende diirav kritiseras av Sn'a lwrriitr. 

som pfipekar att detta inte star i överensstiimmelse med vad snm anses 

gälla i konkurs. Inom doktrine·1 rader enighet om au konkursgiildenär frir 

angripa endast att viss horgeniir har föreslagits fh mer iin han har att 

fordra. meoan han diiremot ini.: fär klaga (iver fördelningen borgenärerna 

emellan. Oavsett hur utdelningen sker minskas gäldenärens skuld efter 

konkursen med samma belop;J. och detta anses tillriiekligt. Hovriitten 

anser inte all det finns sakliga ~.käl för en annan ordning vid utmiitning. 

Fiircdragt111cle11. I frtiga om medel som har influtit pn grund av 

utmiitning kan finnas flera intressenter av olika slag. vilkas anspr<'.'1k skall 

beaktas. Förutom utmätnings.,iikanden kan panthavare eller retinent. 

företagsinteckningshavare och annan horgeniir med särskild förmänsriitt 

ha riitt till utdelning. Umlcr konkurs kan tillkomma vissa anspri)k frrtn 

knnkurshoets sida och fordran med allmiin förmänsriitt enligt JO * 
förmi1nsriittslagen. Niir andel i viss egendom har utmtitts och tredje man 

tillhörig andel har dragits in i del exekutiva förfarandet och hela 

egendomen sttlts. tillkommer del av köpeskillingen den vars andel har 

dragits in i fiirfarande1. Om egendom, som har förvi1rvats under fiirbehi\11 

nm rltertagander~itt. har utmätts och sfllts. kan medel behöva redovisas till 

siiljaren. Uppkommer överskon. skall det tillfalla giildcn~ircn. Även andra 

situationer kan förekomma. 

Förevarande kapitel reglcr::.r förfarandet när intlutna medel skall 

tilldelas en eller flera sakiigarc. Det synes n[1got oklart vad som i U L 

förstas med termen redovisning. I departementsförslaget används termen 

som en sammanfattande beleckning på Je åtgiirder som behöver vidtas f'ör 

att utmlitningssökanden och andra horgeniirer tresp. g~ildenären) samt 

andra eventuella inrre~senter skall f(t lyfta de belopp som tillkommer dem. 

Om mer iin en sakiigare har am.pr:'lk pft betalning i mftlct. talas i departe

ments förslaget om fördelning. Sadan fördelning inbegrips i det mera 

generella hegreppet redovisning. 

Kronofogdemyndigheten skall vid fördelning av medel i princip endast 

pröva fiiretr~idesordningen mellan olika fordringar. Om t.ex. A och R har 

anmält olika ansprM; och A har tillerbnts betalning framför B. har före

triidet mellan dem prövats. B har i princip inte möjlighet att senare få 

fr~1gan om A:s och H:s stiillning prövad i riitlegi\ng. 

Men om A har anmiilt viss fordran och C anmiiler att fordringen är hans. 

:,kall kronofogdemyndigheten inte avgöra detta mellanhavande. En s~1Jan 

tvist skall slitas i vanlig riittegi\.ng. vare sig C har inställt sig vid fördel

ningssammantriide eller inte. Fri:\gan om bättre riitt står alltsä öppen för 
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C:s del. Om kronofogdemyndigheten trots C:s invändning later A fä den 

omstridda fordringens helopp, torde den prejudieiella bedömning som 

diirigcnom har skett inte hli bindande. En siirskild fri1ga iir huruvida C i ett 

sadant fage skall vara hiinvisad enhart till att viinda sig mot gäldenären, 

om denne alltjiimt iir betalningsskyldig mot honom, eller om C kan själv 

ut krit\ a beloppet av den som med oriitt har lyft detta. Den senare utviigen 

biir enligt min mening stä till buds utan stöd av uttrycklig bestämmelse. 

Annar~ skulle C vara helt utan riitt, om gäldenären inte är betalnings

skyldig. och vara alltför illa ställd även i andra fall. eftersom krav mot 

giildeniin:n som regel iir värdelöst. 

Enligt 153 ~ U L har gäldenären riitt att inom en månad från det att för

delning har vunnit laga kraft väcka talan vid domstol om återvinning i fall 

da hetalning har utan hans medgivande tillerkiints horgenär ur egendom 

som inte var utmiitt för dennes fordran och fordringen inte heller var fast

stiilld genom dom eller utslag. Bestämmelsen saknar motsvarighet i 

departementsforslaget. Detta utgår frfl.n att gäldenären är bunden av för

delning - och utbetalning i enlighet diirmed - om han inte överklagar 

fordeln ingsbeslutet. 

Det bör i detta sammanhang uppmärksammas att skedd utmiitning kan 

ha kriinkt tredje mans riitt. Det förefaller som om man i UL inte har räknat 

med al! tredje man. om det har gått så långt att utbetalning har skett till 

borgeniir. skulle kunna genom besvär vinna ändring på grund av bättre 

rtitt till den utmiitta egendomen. Departementsförslaget utgår däremot 

fdn atc tredje man iir behörig att anföra besvär över såviil utbetalning som 

formlig fördelning, om han inte efter föreläggande eller eljest har förlorat 

sin riitt. Siwitt angår medel som skall tillkomma gäldenären som överskott 

eller pi\. grund av iigarhypotek är det klart att tredje mannen måste kunna 

göra anspråk pa medlen. Det har då inte synts rimligt att avskära honom 

th\n den lii!!illgiingliga vägen att få rättelse genom besvär. Vidare måste 

tredje mannen - om hans räl! anses styrkt - ha samma befogenhet att 

angripa beriikningen av borgenärs fordran som eljest tillkommer ägaren. 

Departcmentsförslaget skiljer inte mellan dessa fall utan ger över lag 

tredje man behörighet att anföra besvär över utbetalning resp. fördelning 

när det iir av betydelse för honom (jfr 18 kap. I ~ departementsförslaget). 

Tredje man. vars riilt' har kriinkts genom utmiitning, föreslås också 

under vissa förutsiittningar kunna framställa anspråk direkt mot gälde

nären resp. borgenär som har fött betalning. Den frågan regleras i 14 kap. i 

departementsförslaget. 

Med anledning av vad en remissinstans har anfört om befogenhet för 

gäldcn~ircn att överklaga fördelning mellan borgenärer vill jag framhålla att 

det enligt min mening är lämpligt att gäldenären kan föra talan mot ett 

fördelningsbcslut. ii ven om frågan omedelbart gäller endast företrädet 

mellan olika borgenärer. Beslutet inverkar ju i vart fall på hur gäldenärens 

kvarstående skulder fördelar sig. Att sådan befogenhet tillkommer gälde-
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niiren följer av 18 kap. 1 § andra stycket i departementsförslaget. Där 

anges att talan mot kronofogdemyndighets beslut får föras av den som 

beslutet angår, om Jet har _gått honom emot, samt att sökande eller 

svarande får klaga även över <ett beslut gör intrång i tredje mans riitt. 

Bestämmelserna i förevarande kapitd överensstämmer i huvudsak med 

beredningens förslag. Vissa föreskrifter i beredningens förslag saknar dock 

direkt motsvarighet i departementsförslaget. Detta gäller bl.a. 14 kap. I *· 
som endast innehåller att influtna medel skall redovisas enligt vad som 

sägs i kapitlet samt att kronofogdemyndigheten fördelar medlen. när tvä 

eller flera sakägare finns. Bestämmelserna om fördelningssammanträde i 

12 * och 20 * andra stycket i beredningens förslag har med hänsyn till den 

generella regeln om sådant sammanträde i 4 § i depanementsförslaget 

ansetts onödiga. I kapitlet ~ar tagits upp en uttrycklig b..:stämmelse 

angående den avräkningsordn:.ng som skall tillämpas mellan en fordrans 

kapitalhelopp och biförpliktelser. På samma sätt som i andra kapitel har 

vidare tagits upp en paragraf som reglerar tillämpligheten i allmänna mål. 

Kapitelrubriken har jämkats nt,got. 

1-'örevarande kapitel gäller 1ven när egendom har sålts exekutivt pi\ 

begäran av konkursförvaltare. Bestämmelserna skall däremot i princip inte 

tillämpas i allmänna mäl. Den frtigan behandlas närmare under 21 *. 
Kapitlet inleds med vissa allmänna bestämmelser om redovisning (I - 3 

*§). Därefter ges föreskrifter om fördelning (4-9 **) samt särskilda 

bestämmelser betriHTande registrerat skepp. registrerat luftfarlyg m. m. 

och fast egendom ( 10-12 *~i). Härefter meddelas bestämmdser om 

avräkning ( 13 * ). I ett följande avsnitt regleras frågan om utbetalning 

( 14- :!O §§ ). Slutligen ges vissa särskilda föreskrifter beträffande kapitlets 

tillämpning i allmänna mål (21 ;i). 

Allmänna bestämmelser om redovisning 

I * I paragrafen ges bestämr1elser om när redovisning skall iiga rum. 

Bestämmelserna motsvarar 14 kap. 2 § och delvis 3 * i beredningens 

förslag. 

Giil/1111de riitl. I 137 * l mom. första meningen U L föreskrivs att. när 

utmätt lös egendom har sålts eller pengar eljest har influtit. utmätnings

mannen skall snarast och sist inom två veckor diireftcr tillhandahalla 

borgenären betalning för hans fordran så långt medlen förslår. Ar beloppet 

ringa och kan antas att ytterligare medel skall inflyta. får dock enligt andra 

meningen redovisningen anstil under högst tre månader utöver angiven 

tid. Bestämmelserna är tillämpliga även när flera borgenärer har gjort 

anspråk på betalning. om redov:.sning får ske utan att fördelningssamman

triide hålls. Sålunda gäller bl.a. enligt 138 § att när egendom som iir 

föremål för handpanträtt eller retentionsrätt har sålts. panthavaren eller 

retinenten skall fä betalning efter vad som sägs i 137 *· 
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I 141 ~ I mom. U L föreskrivs att när fastighet har sålts på auktion. 

sammantriide för fördelning av den kontanta köpeskillingen, behallen 

avkastning och andra influtna medel skall hällas pa den dag som har 

kungjorts tidigare. Bestiimmelsen. som p[t grund av hänvisning i SfL och 

LfL är tilliimplig :i ven efter exekutiv försäljning av registrerat skepp. luft

fartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg, förutsätter samtidig för

delning av medlen. Detta hindrar dock inte att särskild fördelning kan 

komma i fraga när medel har influtit först efter det att fördelningssamman

träde har hällits. I 2 mom. av 143 * U L anges att om utmätt fastighet har 

sålts under hand. den kontanta köpeskillingen och andra tillgängliga medel 

skall fördela~ i första hand enligt köpevillkoren och i övrigt enligt de 

grunder som giiller för uppriittande av sakiigarförteckning. Även den 

bestämmelsen förutsiitter att medlen fördelas tillsammans. 

L11ghered11i11ge11. Som första stycke i 14 kap. 2 § föreslår beredningen 

en allmiint hällen föreskrift att redovisning skall ske sa snart som möjligt. 

Nägon best:imd tidsfrist har beredningen inte ansett behövlig. Före

skriften blir enligt heredningen viigledande iiven när kronofogdemyn

digheten skall enligt 11 kap. 6 *· 12 kap. I §eller 11 kap. 20 §berednings

förslaget s~itta ut tid för fönlelningssammanträde. Sädant sammanträde 

bör dock sil vitt angi\r fast egendom inte sättas ut att hållas innan auktionen 

kan beriiknas ha vunnit laga kraft. Om kronofogdemyndigheten har 

uppdragit ät auktionsföretag. fondkommissionär, mäklare eller annan att 

sälja fös egendom, bör kronofogdemyndigheten bestämma viss tid inom 

vilken vederbörande skall redovisa till myndigheten. 

1 ett andra stycke av 2 § i 14 kap. anges först att medel. som har influtit 

innan utmiitt egendom har sålts när det skall ske, inte behöver redovisas 

förriin försäljning har Ligt rum eller förfarandet har avbrutits. Det kan enligt 

beredningen här vara fraga om t.cx. avkastning eller medel som har influtit 

genom särskild försiiljning av 1illbehör. I mera komplicerade fall - t.ex. 

vid utmätning av fast egendom - kan någon separat fördelning av succes

sivt influtna medel inte ske eftersom sakägarförteckning för auktion regel

miissigt skall liiggas till grund för fördelningen. såvida inte försäljning har 

skett under hand. 

Vidare innehaller beredningsförslaget som andra mening i andra stycket 

av 2 * att om beloppet av influtna medel i annat fall är ringa och det kan 

antas att ytterligare medel skall inflyta, detta fär avvaktas. Bestämmelsen 

är. liksom paragrafen i övrigt. tillämplig i fråga om såväl lös som fast 

egendom. 1 nte heller hiir har beredningen funnit behövligt att bibehålla 

<len nuvarande fristen för redovisning. Enligt beredningen bör i admi

nistrativ ordning meddelas vissa anvisningar om tidsfrister enligt vad som 

synes praktiskt liimpligt. Det är tydligt att större belopp som skulle kunna 

betalas ut omedelbart inte för hållas inne. Vid bedömning av vad som kan 

anses vara ringa belopp får viss hänsyn tas till vem som är borgenär. För 

en enskild person kan ett miittligt belopp ha viss betydelse. medan det för 
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ett storföretag kan vara utan intresse om samma helopp redovisas.omedel

bart eller först nagot senare. 

Första stycket av 14 kap. 3 ~ i beredningens förslag innehflller bestäm

melser om att behallen avkastning av utmiitt egendom. ersättning som har 

influtit med anledning av mi:;slyckat försök att sälja egendomen och 

tillskott som nagon vid försäljning av utmätt egendom har betalt för att 

bevara sin rätt skall fördehs tillsammans med köpeskillingen när 

egendomen har sii!ts. I allmänhet är Jet inte m~jligt att göra någon separat 

fördelning av s~1dana accessoriska belopp. men även om så skulle kunna 

ske synes det enligt beredningen biittre att avvakta fördelning av den 

köpeskilling som kommer att inflyta för den utmätta egendomen. Bered

ningsförslaget gör emellertid undantag för det fall att annat föreskrivs. 

Undantag kan sägas följa bl.a. av 10 kap. 7 *· 11 kap. 22 *samt 13 kap. 16 

och 43 ~*. vilka föreskriver sär:;kild användning av vissa medel. 

I andra stycket av 3 * i beredningens förslag anges att medel som har 

influtit genom siirskild försiilj111ng av tillbehör till fastighet skall fördelas 

samtidigt med köpeskillingen för fastigheten. 

Re111issyt1ra11dcna. Jordhru/..s/..as.1·e.fiirh1111det kritiserar beredningens 

förslag att slopa den m1varande tidsfristen om tv!\ veckor för redovisning. 

Förbundet anser inte att det finns något sakligt skäl för ändringen och 

förordar att nuvarande regler behf\lls. Kro11oji)Rde./'iireni111fl'll delar 

däremot beredningens uppfattning att bestiimd tidsfrist för redovisning 

inte hehöver anges i lagen. 

Fiiredragandcn. Beredningens förslag att den nuvarande tidsfristen om 

tvf1 veckor för redovisning av influtna medel skall slopas har. med ett 

undantag. godtagits av remissinstansema. Aven jag anser det li:impligt att 

fristen för utgft och ersättas med en bestämmelse om all redovisning skall 

ske si\ snart som möjligt. 

lltiiver vad som erhfllls vid realisation av utmätt egendom kan ibland 

inflyta även andra medel. Det kan t.ex. vara fråga om belopp som gälde

nären frivilligt betalar in eller a·1kastning av utmätt egendom. När sti.dana 

medel inflyter innan utmätt egendom har sålts. bör det i allmänhet kunna 

ansti\ med redovisningen tills försäljning har ägt rum och även köpeskil

lingen kan redovisas. Avkastning eller andra medel som inflyter före 

försäljningen uppg:\r oftast till mindre belopp och gemensam redovisning 

med köpeskillingen torde som regel vara till fördel för si\väl borgenären 

som kronofogdemyndigheten. Aven i andra fall bör det kunna anstå med 

redovisningen. om influtet belopp är ringa och ytterligare medel kan antas 

inflyta i målet. Jag åsyftar bl.a. det fallet att två eller flera objekt har 

utmiitts och endast något har hunnit säljas. Även utmätning av lön eller 

liknande förmån avses. Vid löneutmätning bör redovisning som regel ske 

en gång i mftnaden. 

I fr:'lga om registrerat skepp. registrerat luftfartyg m.m. och fastighet 

bör. liksom i gällande riitt. gemensam fördelning av köpeskilling, av-
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kastning och andra liknande medel vara obligatorisk. Föreskrifter härom 

har i departementsförsfaget tagits upp i 10 och 11 §§. Beträffande annan 

egendom b.:hövs diiremot enligt min mening, utöver de bestämmelser som 

jag har förordat i det föregtu::nde, inte någon motsvarande föreskrift. 

1 enlighet med det anförda har i departementsförslaget som första stycke 

i I * tagib upp bestiimmelse om att medel som har influtit till krono

fi.1gdemyndigheten i mal om utmätning skall redovisas så snart som 

möjligt. Som undantag härifrån föreskrivs i andra stycket att när medel har 

influtit innan utrniirt egendom har salts. redovisning inte behöver ske 

förriin försiiljning har iigt rum samt att om influtet belopp i annat fall är 

ringa och det kan antas att ytterligare medel kommer att inflyta i mttlet. 

detta far avvaktas. Vid bedömande av vad som kan anses som ringa 

bell1pp bör viss hiinsyn kunna tas till vem beloppet skall tillkomma. 

Bestiimmel~erna i I 0 och 11 **om gemensam fördelning efter försäljning 

av fast egendom m.m. inncbiir för diir avsedda fall en skärpning av vad 

som föreskrivs i andra stycket av förevarande paragraf. 

2 * Paragrafen inneh~ller be..,tämmelser angående redovisning av riinta 

p[i influtna medel. Den motsvarar 14 kap. 5 ~ beredningens förslag. 

Gii/lande rii11. 160 *I mom. UL innehhller föreskrift om insiillning av 

influtna medel i bank mot ränta. Riintan ingår i de medel som redovisas 

och fördelas. trots att uttrycklig bestiimmelse härom saknas. I lhO ~ 2 
mom. sligs att riintan på belopp som innestt\r för borgenärs räkning till

kommer borgenären. 

/,aghcred11i11ge11. Om influtna medel som har satts in i bank inte iir 

reserverade for viss borgenärs räkning. bör enligt beredningen den ränta 

som upplöper till dess fördelning skall ske behandlas pt1 samma siill som 

det insatta beloppet. Detta gäller t.ex. ränta på handpenning för fast 

egendom. En s~dan regel överensstiimmer med siittet för beriikning av 

anmiihfa fordringar. Dessa riiknas fram t.o.m. den dag då fördelnings

sammantriide skall äga rum och tas upp med de belopp till vilka de dfl 

beriiknas uppgå. Om fördelningssammantriide inte skall hallas. beriiknas 

fordringen i stiillet per den dag dn myndighetens beslut om fördelning 

meddelas. I enlighet hi-irmed har beredningen som första stycke i para

grafen tagit upp en bestämmelse om att vad som i kapitlet siigs om influtna 

medel ocksft giiller riinta som har upplupit pa sådana medel t.o.m. dt:n i 8 

*angivna fördelningsdagen. 

I fr~1ga om riinta pa medel som innestftr efter den i !i* angivna dagen iir. 

framhåller beredningen. läget ett annat. 1 manga fall kan utbetalning inte 

ske förrän viss tid efter fördelning. Horgeniir som fär vänta pti betalning hör 

h<1 riitt till den riinta som faktiskt har upplupit pfl hans fordran fr:'.111 f'ördel

ningsdagen t.o.m. uthctalningsdagcn. Vem som iir riitt borgeniir kan ibland 

tills vidare vara ovisst. men om t.ex. av~iittning har skett av belopp som 
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avser tvistig fordrnn skall ränta som upplöper efter fördelningsdagen 

tillkomma den borgenär som slutligen visar sig ha riitt till beloppet. 

Beredningen påpekar alt pä grund av beslut om inhibition hinder kan 

möta att verkstiilla fördelning p~1 avsedd dag. Även då skall enligt bered

ningen rlinta som upplöper efter den först utsatta fördelningsdagcn 

tillkomma de enskilda borgenär::rna i förhällande till vad envar skulle ha 

tillagts av influtna medel. l)m fördelning hade verkställts niimnda dag. 

Det nu sagda hör. framhf\ller beredningen, iiven tillämpas på fordringar 

som har bevakats reservationsvis. t.ex. lönekrav och arvode ä.t konkurs

förvaltning. Sadana fordringar blir ofta hesttimda först någon tid efter 

fördelningsdagcn. Borgenären bör då erhälla den hankriinta som har 

upplöpt p{1 insatt belopp. i den män delta motsvarade hans fordran per 

fönlelningsdagen. Har lönekrav. konkurskostnad e .d. reservationsvis 

bevakats med högre belopp iin som slutligen vis;ir sig skola utgå. skall 

överskottet och upplupen flinta däri\ gå till borgenärer som genom reserva

til,nsbcvakningen har blivit nödlidande och i förekommande fall gi-ilde

nären. 

Betriiffanue här ifragavarande ränta p::\ belopp som innestär efter fördel

ningsdagen föreskrivs i andra stycket av 5 li i beredningens förslag att 

riintan tillkommer den som finne., herlittigad till beloppet. 

De nu angivna principerna hiir enligt bereuningen tillämpas även om 

nagon formlig fördelning inte behövs. dvs. när endast en borgenär finns. I 

den situationen hör ränta på borg~närens fordran i vanlig ordning her~iknas 

t.o.m. den dag dfl kronofogdemyndigheten beslutar om utbetalning. 

varvid myndigheten för betalningen fär anviinda dels till myndigheten 

influtna belopp dels bankr~inta som därefter har upplupit. Om dröjsmål 

beror av horgen~iren. t.ex. diirfiir att denne inte företer skuldebrev som 

han innehar. upphör dock riintcberlikningen pfl h<ms fordran. När belopp 

undantagsvis avsiilts pä grund av tvist om biittre rätt till medlen. bör 

beslut om avsiiuning räknas lika som betalning. Beredningen har inte 

ansell behövligt all meudcla nagon siirskild bestlimmelse för dessa fall 

utan anser utan vidare klan att reglerna i .'i ~ skall 1imirnpas. 

Fiiredraga11de11. Förevarande paragraf departcmcntsförslaget 

överensstiimmcr med beredningc21s förslag. Det kan erinras om att nflgon 

uttrycklig föreskrift om insiittning i hank av influtna medel inte har tagits 

upp i depart.:mentsförslagct. Bestiimmclser i denna sak kan meudelas av 

regeringen. 

3 ~ Paragrafen innehåller föreskrift om ianspräktagande av siikerhet för 

handpenning m.m. Den motsvarar 14 kap. 4 ~ heredningsförslaget. 

G1'illa11ile ri'itt. Har s~ikerhet för handpenning sllillts hos övcrexekutor 

och betalas inte ogukkn del av köpeskillingen senast pä bestämd dag. skall 

iiverexckutor enligt 14.~ a * I nwm. första meningen UL göra bruk av 

siikerhcten. orn det behövs för betalning av vad den försumlige köparen 
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har att svara för. I 2 mom. samma paragraf föreskrivs att bestämmelserna 

i I mom. har motsvarande tilliimpning när sakägare har lämnat säkerhet för 

belopp som skall förJelas samtiJigt meJ köpeskilling. 

Lughered11i11ge11. 14 kap. 4 * första stycket bereJningsförslaget 

iiverensst;immer i sak med 143 a * I mom. första meningen U L. fransett 

att överexekutor har ersatts av kronofogdemyndigheten. Andra stycket 

beredningsförslaget innehåller att motsvarande gäller när annan sakligare 

;in köparen har ställt säkerhet för belopp som skall förJelas. Det är. fram

haller bereJningen. självfallet att nar fråga om försäljning av fastighet 

förfaller seJan riittighetshavare har st~illt säkerhet. denna skall aterliimnas. 

liksom att kontant tillskott som rättighetshavare har liimnat skall betalas 

tillbaka om fastigheten inte s;iljs. 

Fiiredrng<111de11. Departementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. Paragrafens lydelse har emellertiJ jämkats nb.got. 

Betriiffande säkerhet för handpenning vill jag framhi'l.lla att av bestäm

melsen följer att säkerheten skall tas i ansprftk bara om det visar sig att det 

behövs för att kiiparens betalningsansvar skall fullgöras. Siikerheten skall 

sålunda inte autnmatiskt tas i ansprftk genast utan först om och i den män 

det under förfarandets fortsatta gang visar sig behövligt. Om s~ittet för 

ianspraktagande av <ikerhet finns föreskrifter i 2 kap. 26 * i departe

mentsförslaget. 

fördelning 

4 § I denna paragraf ges bestämmelser i vilka fall fördelningssamman

thide skall hållas och om kallelse till sammantr;iJet. Den motsvarar 14 kap. 

o * beredningens förslag. 
<iiilla11de riill. ]\jiir utm;itt lös egendom har salts under hand skall enligt 

141 * I mom. UL fördelningssammanträde s~ittas ut om det inte är 

uppenbart obehövligt. Giildenären. sökanden och envar annan riittsiigare 

som ~ir k;ind för utmiitningsmannen skall kallas till sammanträJet minst två 

veckor i flirviig. När ~iirskilda skiil föranleder det. skall tid och plats för 

sammantr;idet kungöras i Jen eller Je ortstidningar som utmätnings

mannen bestiimmer eller pa annat liimpligt sätt. Har lös egendom sålts p;i 

auktion skall enligt 141 * 2 mom. fördelningssammanträJe sättas ut. om 

annan iin sökanden har gjort ansprak pä betalning enligt 139 *eller. niir det 

finns flera sökande. nagon av dem har påstatt bättre förmans rätt iin 

utmiitningen medför. Till sammanträdet skall gälJenären. sökanden och 

envar annan känJ rättsiigare kallas. I 141 * 3 mom. anges att fördelnings

samrnantriide enligt l eller 2 mom. skall hållas inom två veckor efter 

utgangen av tid som föreskrivs i 137 *·dvs. som regel senast fyra veckor 

efter det att forsiiljning har skett. 

När fastighet har sålts pft auktion. skall enligt 143 ~ I morn. UL fördel

ningssarnmanträJe hällas pä Jen dag som har kungjorts tidigare. Enligt 20 

6 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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* Ffl. skall auktionskungörelsen inneht1lla uppgift om fördelningssam

manträdc. När fastighet har sålts under hand. skall fördelningssamman

träde äga rum sa snart som möjligt ( 143 ~ 4 mom. UU. Sammanträdet 

skall kungöras pa lämpligt sät1 minst två veckor i förväg. Har det 

exekutiva förfarandet avbrutits utan att fastigheten har salts. hchöver 

något nytt kungörande inte ske. om bevakningssammantdde har hållits 

och fördelningssammanträdet äger rum på förut kungjord tid (4 mom. 

tredje meningen). Har däremot bevakningssammanträde inte hållits eller 

kan fördelningssammanträde inte ;iga rum pa utsatt tid. måste särskilt 

sammanträde sättas ut och kungöras. Best~immelserna i 143 * UL har enligt 

23 ~ SfL och 24 ~ LfL motsvarande tillämpning i frftga om fördelning efter 

exekutiv försäljning av registrerat skepp. luftfartyg och intecknade reserv

delar till luftfartyg. 

Lagheredninucn. Beredningen anser att de nuvarande hestämmelserna 

om fördelningssammanträde kan förenklas betydligt. I första stycket av 14 

kap. 6 * har beredningen tagit upp föreskrift att sammantriide för för

delning av influtna medel skall hållas när det är föreskrivet eller i annat fall 

är oklart hur medlen skall fördelas. Att fördelningssammanträue skall vara 

obligatoriskt efter försäljning av registrerat skepp. registrerat luftfartyg 

eller intecknade reservdelar saml när fast egendom har sålts pft auktion 

följer av 11 kap. 6 *· 12 kap. I *och 13 kap. 20 * i heredningens förslag. 

I övrigt torde fördelningssammanträde i allmiinhet böra hftllas i de fall 

då sådant sammanträde nu är ohligatoriskt. Detta gäller bl.a. när fast 

egendom har sålts under hand samt dt1 förfarandet har avbrutits före för

säljning av registrerat skepp. regi~;trerat luftfartyg. intecknade reservddar 

eller fast egendom och medel finns tillgiingliga. Även da kan emellertid 

förhållandena ihland vara så enkla och klara att särskilt fördelnings

sammanträde är överflödigt. För fördelning av medel som har flutit in vid 

försäljning av vanlig lös egendom kan det ibland hehövas sammanträde. 

om flera borgenärer konkurrerar. Enligt beredningens förslag ankommer 

det på kronofogdemyndigheten att. när fördelningssammanträde inte är 

obligatoriskt. bedöma om det är oklart hur medlen skall fördelas. 

Andra stycket i paragrafen innehåller bestämmelser om kungörande av 

sammanträde som inte har blivit utsatt i samband med kungörande av 

auktion. Bestämmelserna avser n{Lrmast fall då det inte är obligatoriskt att 

hålla fördelningssammanträde. De blir emellertid enligt beredningen också 

tillämpliga när hinder har mött att vid utsatt sammanträde verkställa 

fördelning efter försiiljning av registrerat skepp, registrerat luftfartyg. in

tecknade reservdelar eller fast egendom och då alltså nytt sammanträde 

måste sättas ut. 

Sammanträde skall enligt andra stycket första meningen kungöras. om 

det med hänsyn till okända sakägarc eller djest är behövligt. I lagtexten 

ges inga detaljerade föreskrifter om hur kungörandet skall ske. Där sägs 

endast att sammanträde skall kungöras i god tid och pä lämpligt si\tt. 
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Bestämmelsen bör enligt beredningen kompletteras i administrativ 

ordning. Som andra mening i andra stycket har tagits upp föreskrift att 

sökanden. gäldeniiren och andra kända saktigare skall kallas till samman

trädet. Även vad som hör iakttas i fråga om sådana kallelser fär regleras 

närmare i administrativ författning. Beredningen anser att när fördelning 

äger rum utan att sammantriide hålls. det som regel är liimpligt att del

givning av fördelningsheslutet sker med sakiigare. 

Re111issyttra11de11a .. frea horriitt anser det tveksamt om fördelnings

sammanträde bör hållas endast när det iir föreskrivet eller i ar:rnat fall är 

oklart hur medlen skall fördelas. Enligt hovrättens mening bör samman

triide alltid hållas ntir det tinns flera intressenter. Sä Hinge intressenterna 

inte har hörts kan det ju te sig helt klart hur fördelningen skall ske. Det 

väsentliga bör dock vara att kallelser utfärdas. Om ingen visar intresse att 

komma är därmed utrönt att fördelningen var lika klar som den tedde sig 

från biir:jan. 

Beredningens uttalande att niir fönlelni.ng iiger rum utan att samman

triide halls det som regel tir liimpligt att delgivning av fördelningsheslutet 

sker med sakägare tas upp av RSV. Verket ifrågasiitter nödviindigheten av 

att delge borgenär fördelningsbeslutet. eftersom det i sådana fall inte kan 

råda nagon tvekan om hur medlen skall fördelas. F.n. brukar sådana 

fördelningar ske informellt utan att riittsförlust för nttgon part har kunnat 

pävisas. Delgivning innebiir ett betydande merarbete för kronofogdemyn

digheten. Nuviirande ordning bör därför enligt verkets uppfattning 

behttllas. 

Fiireilrai.:a11ile11. Jag delar beredningens uppfattning att de nuvarande 

bestämmelserna om när fördelningssammantriiJe skall hällas kan 

förenklas betydligt. Beredningens förslag. som innebär att s:idant samman

triide skall h;'1Jlas niir det iir särskilt föreskrivet eller när det i annat fall iir 

oklart hur medlen skall fördelas. har i allmtinhet liimnats utan erinran av 

remissinstanscrna. En remissinstans har emellertid anset! att fördel

ningssammantriide alltid bör siittas ut när det finns flera intressenter. 

eftersom det innan dessa har hörts kan frlaktigt te sig klart hur fördel

ningen skall ske. Huruvida tveksamhet kan räda hur influtna medel skall 

fördelas torde dock kunna bedömas pa handlingarna i målet. Enligt min 

mening bör man diirför inte helasta förfarandet med obligatoriskt samman

triide vid va~je fördelning. Jag godtar salunda vad beredningen har före

slagit i saken. ,\.ven i iivrigt iiverensstiimmer departementsförslaget i sak 

med beredningens förslag. 

Vad som siigs om att fördelningssammanträde skall iiga rum när det ~ir 

oklart hur medlen skall fördelas gäller iiven i fall d:i medel blir tillgiingliga 

efter det att förJelning har iigt rum eller dä horgenär. för vilken utdelning 

har beriiknats. inte inom föreskriven tid företer fordringsbevis m.m. och 

medlen för lyftas av den som iir herättigad i andra hand (jfr 18 *i departe

mentsförslaget). 
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Beredningen har förordat att fonlelningsbeslut som har meddelats utan 

att sammanträde hålls som regel skall delges sakägarna. Jag delar emel

lertid RSV:s uppfattning att en s~,dan ordning är onödig och dessutom kan 

hli alltför betungande för kronofogdemyndigheten. I allmänhet torde det 

över huvud inte vara behövligt att särskilt underrätta sakiigarna om 

beslutet. En sakägare synes som regel tillräckligt tillgodosedd genom den 

utbetalning till honom som följer på beslutet. Sakägare kan naturligtvis pa 

begäran rn upplysning om fördelningen. Jag vill påpeka att tiden för att 

anföra besvär över fördelningsbeslut föreslås skola räknas från dagen för 

beslutet ( 18 kap. 9 * fjärde styck•!tl. Utbetalning bör därför ske i omedel

bart samband med fördelningsbeslutet. 

5 * Paragrafen innehåller föreskrift om upplysningar som skall lämnas 

vid fördclningssammanträde. Den motsvarar 14 kap. 7 § första stycket 

beredningens förslag. 

GiillanJe riitt. Enligt 144 § UL skall förrättningsmannen vid fördel

ningssammanträde redogöra för den tillgång som skall fördelas och för de 

fordringar för vilka anspråk på. betalning ur köpeskillingen har blivit 

anmälda eller utdelning ändå skaE beräknas. 

Laghercdni11ge11. I 14 kap. 7 *första stycket i beredningens förslag har 

tagits upp motsvarighet till 144 ~ UL. Beredningen framhåller att bl.a. pant

eller retcntionsrätt och ägarhypot,!k skall beaktas utan att det krävs någon 

anmälan. 

Fiiredraga11ile11. Förevarande paragraf departementsförslaget 

överensstämmer med första stycket av 14 kap. 7 § i beredningens förslag. 

Som andra stycke i paragrafen har beredningen föreslagit en bestäm

melse att vad som i kapitlet sägs om fordran har motsvarande tillämpning 

bctriiffande kostnad som får tas ut ur influtna medel. Enligt min mening. 

finns emellertid inte något behov att här särskilt nämna kostnader. 

Departementsförslaget saknar motsvarighet till vad beredningen har före

slagit om ersättning för parts egna kostnader. Förrättningskostnader skall 

enligt 17 kap. 6 § tas ut i må.let utan särskild begäran. Därav följer att 

stu.lan kostnad också skall utan vidare beaktas vid fördelningen. 

6 § Paragrafen innehåller bestämmelser om beräkning av fordringar och 

om utdelning för fordran som inte har anmälts i tid. Den motsvarar 14 kap. 

8 * beredningens förslag. 

Gii/lancle riitt. Vid fördelning efter exekutiv försäljning av registrerat 

skepp, luftfartyg och intecknade reservdelar gäller att fordran skall tas upp 

med det belopp till vilket den ber~tknas uppgä den dag dä fördelningssam

manträde skall äga rum (12 § för~;ta stycket SfL och 12 § första stycket 

LfL). Beträffande fastighet beräknas fordrans värde per tillträdesdagen. 

vilken vid försäljning på auktion normalt sammanfaller med dagen för 

fördelningssammanträde (27 § första stycket. 36 ~ första stycket och 46 § 
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första stydel FfL). Någon uttrycklig bestämmelse om per vilken dag 

fordran skall beräknas vid fördelning i annat fall finns inte. 

Om fordran inte har anmälts inom föreskriven tid, kan borgenären enligt 

143 * I mom. tredje meningen UL få utdelning ur eventuellt överskott. 

Bestämmelsen gäller i första hand efter exekutiv försäljning av fastighet 

men skall enligt hänvisning i SfL och LfL tillämpas även efter försäljning 

av registrerat skepp, luftfartyg och intecknade reservdelar. 

Laghern/11i11ge11. För fördelning av influtna medel bör enligt bered

ningen så li'rngt möjligt fastställas de belopp för vilka borgenärerna är be

r~ ttigade till utdelning. För ränteberäkning är därvid angeläget att kunna 

halla sig till en bestämd och för samtliga fordringar gemensam slutdag. 

Som första mening i första stycket av 8 ~ föreslår beredningen en bestäm

melse att fordringar som skall beaktas vid fördelning tas upp med de 

belopp till vilka de uppgår på fördelningsdagen. Beträffande ränta innebär 

detta itt sådan skall beräknas t.o.m. fördelningsdagen. 

Beredningen påpekar att del inte alltid är möjligt att på fördelningsdagen 

ange fordringens storlek. Vid försäljning av egendom som tillhör 

konkursbo är t.ex. arvode till rättens ombudsman och förvaltaren, som 

enligt 81 * första stycket KL skall utgå ur egendomen, ännu inte bestämt. 

För fordringen fär då avsättas ett reservationsvis beräknat belopp. Bered

ningen förutsätter vidare att borgenär som har fordran i utländskt mynt 

och behöver skydda sig mot kursändring får reservationsvis bevaka högre 

belopp än som följer av kursen vid tiden för bevakningen. Beloppet får i så 

fall senare fixeras per fördelningsdagen. 

Vid auktion på registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade 

reservdelar eller fast egendom skall viss dag för fördelningssammanträde 

bestämmas redan i auktionskungörelsen. Enligt beredningens förslag skall 

i andra fall fördelningssammantriide kungöras särskilt, om det med hänsyn 

till okända sakägare eller eljest är behövligt. I samtliga fall bör enligt 

beredningen den dag till vilken sammanträde är utsatt räknas som fördel

ningsdag. Det kan inträffa att fördelningen på grund av inhibitionsbeslut 

eller av annat skäl inte kan äga rum på den bestämda dagen utan sker först 

senare. Även i sådana fall bör fordringarna beräknas per den ursprungliga 

fördelningsdagen. Beredningen framhåller att när sakägarförteckning förut

sätts, någon annan ordning knappast är tänkbar, om systemet med 

skyddsbelopp skall gå i lås. I fall då något särskilt sammanträde inte hålls, 

bör fordringarnas storlek beräknas per den dag då kronofogdemyn

dighetens beslut om fördelning meddelas. 

I enlighet med det sagda föreslås i första stycket andra meningen av 8 § 

att som fördelningsdag räknas den dag till vilken sammanträde är utsatt, 

även om hinder då möter att verkställa fördelningen. I en tredje mening 

tillfogas att när sammanträde inte hälls, den dag då kronofogdemyn

dighetens beslut meddelas räknas som fördelningsdag. 

Enligt bestämmelser i 9 och 11-13 kap. i beredningens förslag skall 
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fordran för att heaktas i allmii;1het anmälas inom viss tid. Beredningen 

föreslär sllm andra stycke i 14 kap. 8 * en generell regel om utdelning för 

fordran som inte har anmiilts i tid. Där föreskrivs att om borgeniir begär 

betalning for fordran som inte har anmälts i tid. utdelning skall utgt1 av 

överskott om sådant uppkommer. Om flera borgenärer gör anspräk ptl 

utdelning ur överskott. bestäms deras inbördes rätt av förmånsrätt slagen. I 

vilken tidsföljd anmälningar har gjorts saknar alltså betydelse. 'Beredningen 

anmärker att om giildenären tillkommande överskott har blivit utmiitt. den 

som har vunnit sådan utmiitning enligt förslaget fär stt1 tillbaka för efter

anmiild fordran som har biittre förmånsrätt. 

De principer som anges i paragrafen hör enligt heredningen tilliimpas 

iiven om endast en borgenär finns. 

Fiiredragwule11. Beredningem;.förslag om heriiknande av fordringar som 

skall heaktas vid fördelning in;1ebär att samma princip skall tilliimp<1., 

oavsett den utml\tta egendomens beskafft:nhet. Jag anser att den före

slagna ordningen iir iindamfllsenlig. I 2 kap. 28 * i departcmentsforslaget 

finns bestiimmelser om beriiknande av värdet av fordran. som inte är 

förfallen och som li.iper utan riinta eller med lag riinta. 

Jag godtar ocksä förslaget att borgenär. som inte har anmält sin fordran 

i tid. i.ivt:r lag skall vara herättigad till utdelning av överskolt. om sädant 

uppkommer. Denna hestämmebe· liksom bestiimmelserna om heräkning 

av fordran överensstiimmer med vad som nu giiller .betriiffande registrerat 

skepp. luftfartyg. intecknade reservdelar till luftfartyg och fast egendom. 

Det iir tydligt att hestiimmelsen i andra stycket skall tilliimpas ii:ven p?1 

knnkurskostnadt:r som niimns i 8 kap. 14 li första stycket. 

Jag vill p{1peka att förriittningskostnad skall beaktas av kronofogdemyn

digheten självmant. Sker fördelning innan kostnaden iir känd. fär krono

fogdc111yndight.:1en reservera ett belopp till täckning av förrättningskostna

den. 

7 ~ Paragrafen innehåller bestiimmelser om. förfarandet när fordran iir 

tvistig eller beroende av villkor. Den motsvarar 14 kap. 9 9 beredningens 

förslag. 

<iiil/1111de riirt. I 151~1 mom. IJL sägs att om fordrans eller intecknings 

giltighet iir bewende p11 särskild ::irövning eller avgjord genom beslut som 

inte har vunnit laga kraft. vad som enligt förmttnsrättslagen kan helöpa på 

fordringen eller p?1 inteckningen ~-kall avsättas tills frttgan om borgenärens 

riitt har hlivit slutligt avgjord. Samma förfaringssätt skall tillämpas. när in

teckning iir sökt men iinnu inte beviljad. Är fordran i annat fall tvistig skall 

enligt :! 1110111 .• om annat inte följer av 3 mom .. borgeniiren föreliiggas att 

väcka talan inom en manad efter det att föreläggandet har delgetts honom. 

Talan skall riktas mot den eller cle sakägare som i andra hand är berätti

gade till medlen. I :! mom. föreskrivs även att medlen skall avsättas i 

avvaktan pi\ att nyssniimnda tid gtir till ända eller. om talan väcks. tvisten 
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blir slutligt avgjord. Vidare siigs att borgeniiren förlorar sin r:itt 1ill medlen. 

om han inte efterkommer föreläggandet rn.:h lalan i .~aken inte har viickts av 

motparten. 

Enligt 151 ~ 3 mom. kan överext:kutor i vissa fall sjiilv avgöra tvisten. 

Förutsiillning hiirfi.ir iir all ärendet handliiggs av överexekutor m:h att 

medlens fördelning inre utan betydande olägenhet för parterna kan 

avslutas utan att tvisten har avgjorts. I så fall skall överexekutor sjiilv ta 

upp tvisten. om det finnes iindamfllscnligt. 3 mom. innehåller ocksä före

skrifter om förfarandet vid överexckutors pr(ivning. Enlig! 4 mom. i 

samma paragraf skall. om fordran iir beroende av villkor. avsiittning ske 

till dess villkoret har uppfyllts eller förfallit. 

l.aghered11i11gc11. Beredningen tar som första stycke i 14 kap. 9 *upp en 

allmiin bestiimmelse som anger när medel skall avsiittas. Där föreskrivs att 

om fordran eller därmed förenad formtmsriitt iir beroende av villkor eller 

tvistig eller om förmansriitt för fordran iir beroende av all sökt inteckning 

beviljas. vad som belöper pä fordringen skall avsiittas i avvaktan p(I att 

villkoret uppfylls eller förfaller eller att tvisten eller frägan om inteckning 

blir slu1ligt avgjord. Beredningen har ansett att det biir anges uttryckligen 

att villkorel eller I visten kan hänföra sig till enbart fordringens förmf1ns

riitl. om fordringen som sf1dan är ostridig. Vid fartygsexekution kan det 

t.ex. förekomma att anmiild fordran godtas i och för sig. medan däremot 

yrkad sjöpanträtt bes1rids. För att tvist eller frtlga nm inteckning skall 

anses slutligt avgjord förutsiitts att avgörande i saken har vunnil laga kraft 

och alltsä inte längre kan angripas med ordiniirt rättsmedel. 

I andra stycket ges regler om förcHiggande för borgenär att väcka talan 

angående tvistig fordran eller förmänsriitl. Bestiimmelserna överens

stämmer i sak med 151 ~ 2 mom. U L utom si'ltillvida att någon forum

bestiimmelse inte har tagits upp. Forumfrägan regleras i stiillet i 19 kap. 21 

*· Beredningen erinrar om att borgenär. som har laga förfall för undcr

lätenhet att eftcrkorrn.na föreliiggande all viicka talan. enligt förslaget kan 

fä ny tid utsatt. 

Beredningen framh::\ller att fordran eller förmänsriitt fär anses tvistig. om 

tillgiingligt bevismaterial inte är tillfyllest för att fordringens existens. 

belopp eller plats i förmänsrättsordningen s~all anses styrkt på sadant siitt 

som måste förutsiittas för utbe1alning. Att olika meningar kan rada om 

innehörden av viss rättsregel kan i allmänhet inte anses göra saken tvistig i 

den mening som åsyftas här. Har t.ex. borgenärerna olika åsikter 

angående den ordning i vilken deras fordringar skall betalas. får forriitt

ningsmannen inte undandra sig att pröva frågan. 

Något tveksamt är enligt heredningen hur man bör förfara. om det är 

ostridigt att fordran föreligger men ovisst vem som är rätt innehavare av 

fordringen. Beloppet kan inte betalas ut förriin frågan har hlivit avgjord. 

En möjlighet är att kronofogdemyndigheten låter deponera den utdelning 

som belöper på fordringen enligt lagen ( 1927:56) om gälds betalning genom 
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penningars neJsiittanJe i allmänt förvar. En sttJan omv~ig ~ir emdlertiJ 

onödigt omständlig. Enligt beredningens mening bör i s@let myndigheten 

behillla beloppet tills frilgan har avgjorts. Medlen skall under tiden göras 

räntebärande. Räntan tillfaller den som visar sig vara innehavare av fonl

ringen. Något föreläggande för sakägare att viicka talan skall inte ges i nu 

berörda fall. 

I tredje styckt't ges regler om befogenhet för kronofogdemyndigheten att 

själv ta upp och pröva tvist i samband med medelsfördelning. Resthm

melsema blir enligt bert:dningens förslag tilhimpliga inte endast i de mrtl 

som nu handläggs av överexekutor. dvs. efter försiiljning av fast egendom: 

registrerat skepp samt luftfartyg och intecknaJe reservdelar. utan besfam

melserna har vidgats till att avse alla mal. Förutsättningarna för att krono

fogdemyndighet skall kunna ta upp och avgöra tvisten iir desamma som 

enligt 151 ~ 3 mom. U L. Bestiimmelser om förfarandet vid kronofogdemyn

dighetens prövning av tvist har i beredningens förslag tagits upp i 19 kap. 

19 och 20 **· 
Remi.1·srltra11d<'!l<1. Förslaget att kronofogdemyndighett:n sjiilv skall 

kunna pröva tvist i samband med fördelning möter kritik frän n{1gra 

remissinstans<::r. A1/l'oka1.rn11~fin·de1 anser att tvister som avses med 

bestiimmdsen unJantagslöst bör prövas av domstol. S1·ea horriill stiiller 

sig tveksam till den judiciella funktion som har tillagts kronofogdemyn

digheten och anser att möjligheten till domstolsprövning hör vara till

riicklig. Enligt ka111marriillen i Stuckh11/111 är det här fri'iga om en riittskip

ningsuppgift av mänga ganger komplicerad och ömtalig natur. som krono

fogdemyndigheterna kanske inte utan vidare är liimrade att anförtros 

inom den närmast överhlickbara tiden. Med hänsyn hiirtill hade det varit 

av värde med mer ingtt.ende motivuttalanden om i vilka situationer den 

föreslagna befogenheten skulle utövas. Lii11sstyrelse11 i A.ll'.\horgs /ii11 

anser att befogenheten är prakti~k men att hestämmclsen är alldeles för · 

vagt utformad. Di! intt: hdler förarbetena ger nagon viigledning under vilka 

förutsättningar som kronofogdemyndigheten skall rröva tvister av ifräga

varande slag. hör besfammelsen antingen omarbetas p~1 st1dant sätt <1tt 

detta klar1 framgår eller ocksi\ utgä. 

Fiiredraga11de11. Första stycket i 7 ~ i departcmentsförslaget överens

stämmer med beredningens förslag. frånsett att dcpartementsförslaget 

innehåller ett uttryckligt undantag från skyldigheten att avsätta medel niir 

tvisten skall prövas av kronofogdemyndigheten enligt tredje stycket. I 

stldant fall finns det inte n~1got hchov av att avsätta medlen. Detta 

överensstämmer ocks!I med vad som gäller nu för motsvarande fall. 

Andra stycket i departementsförslaget. vari ges best~immdsi:r lllll fi.ire

Higgande att väcka talan vid domstol om tvistig fordran eller formimsriitt. 

överensstämmer i sak med beredningens förslag. Pt1pekas bör att l1111 

endast förmtinsriitten heträffande viss fordran är tvistig. tvi sten kan vara 

begränsad till en del av det belop''.l för vilket utdelning har ht:riiknats till 
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borgenären. Det kan sttlunda tiinkas att en borgenär :\beropar t.e\. 

förutom förmt111srätt pa grund av utmiitning iiven sjöpanträtt. Om sjöpant

rätten är tvistig. skall borgenären givetvis under alla förhallanden ha vad 

som tillkommer honom på grund av utmiitningen. Tvisten gäller endast 

vad som d~irutöver tillkommer honom. om han visas ha sjöpantriitt. Pa 

motsvarande sätt kan en tvist vara begränsad till en del av ett yrkat ford

ringsbelopp eller till åberopad förmånsriitt såvitt avser en del av ford

ringen. Även sådana fall omfattas av <1ndra stycket i departementsför

slaget. 

Beredningen har vidare föreslagit att kronofogdemyndigheten i vissa fall 

skall sjiilv kunna prt)va fördelningstvist. Som förutsiittning skall giilla att 

fördelningen inte utan betydande oliigenhet för parterna kan avslutas utan 

att tvisten har blivit avgjord samt att s{tdan prövning är iinuamålscnlig. 

Förslaget har mött kritik fr{m några hall. Bl.a. har framhall ils att tvister av 

detta slag bör undantagslöst prövas av domstol. l\ted anledning hiirav för 

jag framhalla följande. 

F.n. giiller att öven:xekutor under motsvarande förutsiittningar kan sjiilv 

pröva fördelningstvist. Denna befogenhet. som infördes i samband med 

1973 :\rs lagstiftning angi:\endc fartygsexekutinn. ansi1gs kunna fä siirskild 

betydelse vid exekutiv försiiljning av skepp. cfär anspråk ofta framstlills av 

utländska borgenärer ( prop. 1973: 167 s. 97 ). Bestiimmelsen giiller dm:k alla 

fall di\. fördelningsfrägan handläggs av överc\ekutor. Bestämmelsen trädde 

i kraft lien I januari 1976. Befogenheten har alltsfi gällt s:\ kort tid att ntigon 

egentlig erfarenhet därav inte har vunnits. 

Det iir uppenbarligen angeläget att tvist vid fördelning kan avgöras 

snabbt och enkelt. särskilt i fall då tvisten rör flera borgenärer. rör att 

avsteg skall göras frftn principen att tvister som uppkommer i utsök

ningsmäl skall hiinskjutas till uomstol måste emellertid fordras bl.a. att 

prövningen tillgodoser rimliga anspråk pi\. riittssiikerhet och att prövningen 

inte heller i övrigt medför olägenheter. Dessa krav bör kunna uppfyllas 

betriiffande tvist vid fördelning iiven om tvisten prövas av krono

fogdemyndighet. Som framgår av den allmlinna motiveringen (avsnitt 5.2) 

anser jag all kronofogdarna i princip måste anses tillräckligt kvalificerade 

att handliigga de uppgifter som f.n. ankommer pa överexekutor. Jag 

godtar salunda förslaget att kronofogdemyndigheten skall rn befogenhet att 

själv avgöra fördelningstvisl. Det är då naturligt att bcsliimmelsen härom. 

som beredningen har föreslagit. blir tilliimplig oavsett den utmätta egen

domens beskaffenhet. 

Nf1gra remissinstanser har ansett att de förutsättningar under vilka 

hefogenheten skall fä tilllimpas bör preciseras. Med anledning härav vill 

jag framhålla att en fördelnings I vist bör prövas av kronofogdemyndig

heten endast om betydande olägenheter eljest skulle uppkomma för borge

närerna. Som exempel kan nämnas att en större del av tillgängliga medel i 

annat fall skulle behöva avsiittas i viintan ptl domstolsprövning och att 
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saken berör !lera borgenärer. Dessa förutsiittningar torde endast undan

tagsvis vara uppfyllda beträffande fördelning efter exekutiv försäljning av 

vanlig lös egendom. Enligt min mening bör vad nu har sagts. i enlighet 

med vad som föreskrivs f.n. i UL. kunna uttryckas p:'I det sättet. alt 

kronofogdemyndigheten får pröva tvist. om fördelningen inte utan 

betydande oHigenhet för parterna kan avslutas utan att tvisten har blivit 

avgjord och att prövning av kronofogdemyndigheten iir iindamrtlsenlig. Av 

lydelsen framgtlr att bestiimmclsen inte bör tilliimpas annat än undan

tagwis. Den tisyftar i första hand fall dt1 försiiljningen har avsett skepp. 

Kronofogdemyndigheten bör fästa stort avseende vid sakiigarnas egen 

mening i saken. 

I allmiinna m;'tl förctriids staten resp. vederbörande kommun i dess 

egenskap av borgcniir av kronofogdemyndigheten. Del är enligt min 

mening diirför inte Himpligt :itt kronofogdemyndigheten själv prövar 

förddningstvist i s~u.lant mål. om statens resp. kommunens fordran berörs 

av tvisten. Bestiimmclsen bör stilunda inte vara tillämplig i sädana fall. 

Föreskrift hiirom har tagits upp i 2 I § i departementsförslaget. 

Niir fiireHiggande meddelas i allmänt mi\.I och staten resp. kommun iir 

part i tvisten. bör staten resp. kommunen företrädas av RSV (jfr under 4 

kap. 20 ~ l. föreskrift hiirom meddelas i 2 kap. 30 ~ andra stycket. 

lkstiimmelser orn behörig do·nstol niir föreläggande meddelas att viicka 

talan och 0111 förfaramkt i tvist mm prövas av kronofogdemyndigheten har 

tagih upp i 2 kap. 22- 24 §§ i deparkmentsförslagct. 

8 § Paragrafen innchäller best.:irnmelse om s.k. sekundiirfördelning. Den 

motsvarar 14 kap. 10 ~beredningens förslag. 

Giillande r<.itt. När utdelning för fordran beräknas utan att fordrings

bcviset har företetts eller medel avsiills enligt 151 ~ UL, skall enligt 15:! ~ 

bestiimmas hur beloppet skall fördelas om det sedermera visar sig att 

beloppet helt eller delvis skall tillkomma annan borgenär än den for vars 

ti.m.lran det har blivit beräknat eller avsatt. 

Lughaed11i11gP11. Ändarntdet med sekundärfördelning iir enligt bered

ningen att man inte skall behöv:t hälla nytt fördelningssammantriide i fall 

Jä belopp slutligen visar sig tillkomma annan borgenär iin som först har 

antagits. Fördelningsliingden mi\ste därför avfattas på. sådant sätt att det 

blir fullt tydligt vem som i andn. hand är berättigad till avsatt belopp. Det 

behöver. framhåller beredningen. inte vara närmast efterföljande 

borgenär. Denne berörs nämligen inte om andra tillgängliga medel täcker 

hans fordran. Beloppet skall til!falla borgenär som har blivit nödlidande 

och i sista hand tillkomma gäkli!nären eller hans konkursbo. Gäldenären 

kan f.ö. ocksrt ha riitt till betalning med förm:'rnsrätt som följer med ägar

hypotek. 

Beredningen föreslår i 14 kap. 10 ~en bestämmelse om sekundärfördel

ning av medel som har avsatts enligt 9 *· I paragrafen sägs att betriiffande 
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-,;1dana medel skall anges hur det skall förfaras med dem om fordringen 

hi:lt eller delvis bortfaller. 1 motsats till vad som f.n. gäller behöver enligt 

beredningens förslag någon sekundärfördelning inte göras när utdelning 

har ber;iknats för viss borgenär utan att fordringsbevis har företetts. 

Beredningen erinrar om att sekund;irförddning vid behov bör sk.: niir 

fordran har bevakats reservations vis. 

Fiircclraga11dc11. Departementsförslaget överensstiimme·· med bered

ningens förslag. 

1 likhet med beredningens förslag innehaller departementsfi.irslaget inte 

nagon föreskrift om sekundärfördelning i fall di\. utdelning beräknas för 

fordran utan att fordringsbeviset har företetts. För r;itt att lyfta medel ;1r 

det inte tillrih:kligt att fordringshevis företes en !d111g i malet. Det fö· 

uteslutet att pa förhand genom sekundärfördelning reglera alla t;inkbara 

fall. Som regel kan Jet ända hedömas vem medlen skall tillkomma. om 

horgen;ir inte inom den tid som står till huds inger de handlingar som kr;ivs 

(jfr 18 * i departementsförslagetl. Det finns dock inte nflgot som hindrar att 

kronofogdemyndigheten vid behov gör sekumhirfördelning ;iven i annat 

fall än som avses i 8 *· 

9 * Paragrafen innehaller en föreskrift om det fallet att alla herörda 

sakligare ;ir ense om hur fördelningen skall ske. Den motsvarar 14 kap. 11 

* i beredningens förslag. 

Giillalllle riitt. Enligt 145 *. U L g;iller att om alla borgen;irer vilkas r;itt 

iir beroende av fördelningen m:h gäldenären blir ense om hur fördelningen 

skall ske. förrättningsmannen skall göra upp fördelningsHingJ i överens

stämmelse därmed. 

Laghercd11i11ge11. Enligt 14 kap. 11 * i beredningens förslag skall. om 

alla berörda sakägarc hlir ense. fördelningen ske i enlighet därmed. Bered

ningen framhflller att även gäldenären regelm;issigt är sabgare. Det iir inte 

tillräckligt att de sakägare som är närvarande ;ir överens. Beredningen 

påpekar att medgivande inte kr;ivs frän borgenär vars fordran oavsett 

överenskommelsen inte kan fä del i tillgängliga medel. Överenskommelse 

ingas muntligen vid fördelningssammantr;ide. men medgivanden kan 

ocks::'l lämnas skriftligen till kronofogdemyndigheten. 

Fiiredraga11de11. Departementsförslaget iiverensst;immer med bered

ningens förslag. 

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat skepp, registrerat luftfart~·g 

m.m. och fast egendom 

I I0-12 ** i departemenrsförslage! har ·förts samman de särskilda 

bestämmelser som är behövliga betrMfande fördelning av köpeskilling 

m.m. efter försäljning av de specialobjekt som behandlas i 10-12 kap. När 
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registrerat skepp. registrerat luftfartyg. inteC'knaJe reservdelar eller 

fastighet har siilts. skall sälunda tilliimpas Jels de gemensamma bestäm

melser som har tagits upp i 1--9 **· dels de kompletterande föreskrifter 

som ges i 10-12 **· 
JO * I paragrafen anges hur förJelning skall ske efter fiirsiiljning p:'1 

auktion av egendom som avses i 10-12 kap. Paragrafen motsvarar 14 kap. 

13 * och Jelvis 3 * i bereJningens förslag. 

G1il/1111de riitt. BeträffanJe fördelning efter det att fastighet har sjlts pS 

auktion föreskrivs i 143 * I 1110111. UL att sammantr;iJe för fördelning av 

den kontanta ktipeskillingen. be;1?11len avkastning och andra influtna medd 

skall Milas pf1 den dag som har kungjnrts tidigare samt att fördelningen 

skall ske i enlighet med sakiig:irförteckningen. om det inte frarng?tr att 

fordran understiger vad som har tagits upp i förteckningen. Vidare anges 

att nm fordran eller kostnad. Sl)m borde h<1 tagits upp i förtcd;,ningen nm 

den hade anmälts i tid. har anmiilh senare. betalning för utg{1 av ?tter

stoden. Bestiimmelserna iir p{1 grund av hiinvisning i 23 ~ SfL och 24 * I JL 

tillämpliga iiven efter fors~iljning a\' registrerat skepp samt luftfartyg llCh 

intecknade reservJelar. 

Laghered11i11g1•11. Som har niimnts under I ~ i departementsförslagct 

fön:slär beredningen i 14 kap. 3 :~en genaell hestiimrnelse om att behallen 

avkastning av utmiitt egendom skall flirddas tilbammans med köpeskil: 

!ingen. niir egenJomen har snits. och att detsamma giiller ersiittning slim 

har influtit med anledning av misslyckat försök att s;ilja egendomen o~·h 

tillskott som ntlgon vid fiir<.iiljning har hctalat för att hcvara sin riitt: l 

samma paragraf foreslas att medel som har influtit genom siirskild för

siiljning av tillbehör till fastighd skall fördelas samtidigt med kiipeskil

lingen för fastigheten. 

Första meningen i 14 kap. 13 *första stycket i beredningsförslaget inne

Mller att niir skepp. luftfartyg. intecknade reservdelar eller fastighet har 

stllts pf1 auktion enligt vad som siigs i 11. 12 eller 13 kap .. fördelningen 

skall ske i enlighet med sakiigarförteckningen. om det ink framgår att 

fördran understiger vad som anges i förteckningen. Beredningen p[ipekar 

att bes1;immelsen inte omfattar oregistrerat luftfarl)'g. I en andra mening 

erinras om den siirskilda regel som enligt 12 kap. 3 * tredje stycket skall 

giilla betriiffande köpeskillingen for intecknade reservdelar till luftfartyg. 

I 14 kap. 8 *andra stycket har heredningen tagit upp en bestiimmelse att 

om borgeniir hegiir betalning för fordran som inte har anmiilh i tid. 

utdelning skall utg:1 av överskctt. om sädant uppklHnmer. Som andra 

stycke i 13 ~ förcsl{1r beredningen en hestiimmelse om alt 8 ~andra stycket 

giiller i frftga om fllrdran som inle har tagits upp i sakiigarförtcckningen. 

Beredningen understryker att re:;eln hiinför sig till sakiigarförteckningen 

och hlir tilliimplig iiven i fall df1 fordran har anm;ilts i tid men av nagon 

anledning inte har blivit upptagen i förteckningen eller har tagits upp med 

för lt1gt belopp. 
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Fiiredr11ga11de11. Som har behandlats niirmare under I ~ i departements

förslagt.:I anser jag all betriiffande registrerat skepp. registrerat luftfartyg, 

intecknade reservdelar och fastighet bör meddelas bestiimmelser om att 

köpeskilling samt avkastning och andra liknande medel alltid skall fördelas 

gemensamt. I första stycket av 10 *i departementsförslaget har tagits upp 

bestiimmelser härnm sa vitt avser fördelning efter försiiljning på auktion. 

I övrigt överensstämmer I 0 * i departementsförslaget med 13 § i bered

ningens förslag. l'iipekas bör att tredje styckeL där det hiinvisas till 6 ~ 

andra stycket. är ti!Himpligt iiven i fall dh fordran av ni\gon anledning har 

tagits upp i saldigarforteckningen med för lågt belopp. På motsvarande 

siitl giiller före~kriflen i 6 *andra stycket även då fordran inte har anmälts 

i tid betriiffande hela fordringsbeloppet. 

11 ~ I paragrafen regleras fördelning efter underhandsförsiiljning av 

fastighet. Oen motsvarar 14 kap. 14 *beredningens förslag. 

Gc'illt111de riitt. Enligt 14.1 * 2 nwm. LJL gäller att om utmätt fastighet har 

si'ilrs under hand, den kontanta köpeskillingen och andra tillgängliga medel 

skall fördelas i första hand enligt köpevillkoren och i övrigt enligt de 

grunder som giiller för uppriittande av sakägarförteckning. Bestämmelsen 

utgfir frtin att köpeskillingen och andra influtna medel skall fördelas till

~ammans. Registrerat skepp. luftfartyg eller intecknade reservdelar får 

inte säljas exekutivt under hand. 

Lt1ghered11i11ge11. 14 kap. 14 * i beredningens förslag överensstiimmer 

med 143 ~ 2 mom. Ul.. Beredningen erinrar om att inte heller dess förslag 

medger underhandsförsiiljning av registrerat skepp. luftfartyg eller inteck

nade reservdelar (frånsett oregistrerat luftfartyg). Vidare påpekas att 

någon sakiigarförtcckning inte uppriittas när fastighet skall sä~jas under 

hand. 

Fiiredraga11dc11. I enlighet med vad jag har anfört tidigare har som 

första mening i förevarande paragraf i departementsförslaget tagits upp 

föreskrift om gemensam fördelning av köpeskilling och andra medel. när 

fastighet har shlts under hand. Andra meningen i paragrafen överens

stiimmer i sak med beredningens förslag. 

12 ~ Paragrafen reglerar fördelning i fall dh förfarandet har avbrutits 

innan fastighet m. m. har hunnit säljas. Den motsvarar 14 kap. IS * bered

ningens förslag. 

Giil/a11de riiff. I 143 * 3 mom. U L siigs att om förfarandet avbryts innan 

utmiilt fastighet har salts. tillgiingliga medel skall fördelas enligt I mom., 

dvs. enligt vad som gäller när fastighet har salts ptl auktion. om bevak

ningssamrnantriide har hhllits och fördelning iiger rum på den dag som har 

kungjorts tidigare. och i annat fall ·enligt de grunder som gäller för upp

riittande av sakiigarförteckning. Vid fördelning av andra- medel än behållen 

köpeskilling för siirskilt srllda tillbehör har dock annan borgenär iin 
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sökanden riitt att fä betalning e.1dast för riinta och kostnader. om hans 

fordran är förenad med panträtt på grund av inteckning. På grund av hän

visning i 23 * SfL och 24 * Ltl, gäller bestiimmelserna även när förfarandet 

avbryts efter utmiitning av regiqrerat skepp. luftfartyg eller intecknade 

reservdelar. 

l.aghered11i11gc11. 14 kap. 15 * i beredningens förslag reglerar fördelning 

efter avbrott i förfarandet beträffande all egendom som avses i 13 * i för

slaget. Första stycke! första mer.ingen innebär bl.a. den skillnaden i för

hallande till vad som föreskrivs f.n. att det inte anges all för tillämpning av 

sakägarförteckningen skall föruhiittas alt fördelningen äger rum pa den 

dag som har kungjorts tidigare. Det är enligt beredningen tveksamt om 

jiimlrningen innebär ntlgon ändr;ng i sak. Enligt förslaget skall fördel

ningen i alla fall. i överensstiimmclse med grunderna för 8 och 13 ** bered

ningsförslagct. ske per den först utsatta fördelningsdagen, även om frågan 

då måste skjutas upp. 

Andra meningen i första stycket, som motsvarar andra meningen i 143 * 
3 1110111. UL. giir inte något förbehåll bctriiffande fördelningen av behållen 

köpeskilling för särskilt sälda tillbehör till fastighet. Denna speciella fråga 

regleras i stället i andra stycket av paragrafrn. Inte heller detta torde enligt 

beredningen innebära någon iin<lring i sak. 

R<'missyttra11de1111. Enligt liinsstyre/sen i Stod:Jzo/111s liin råder viss 

nsiikerhct om hur man skall förfara i det inte ovanliga fallet att fastighet 

har stått under förvaltning av syssloman och avkastningsmedel finns till

gfö1gliga då utmätningen går åter på grund av hetalning. Enligt en sedan 

gammalt tillämpad praxis inom farsstyrclsen redovisas i sfldant fall hehäll

ningen till gäldenären. Denne brukar iiven fä använda behållningen till 

betalning av utmätningsskulden. Ni\.gon fördelning av medlen förekommer 

sil.ledes inte. 

FiireJraganden. Jag godtar bercuningens förslag. förevarande paragraf 

i departementsförslaget överenssLimmer si\.lunda i sak med 15 ~ i bered

ningens förslag. 

En remissinstans har särskilt :iiimnt Jet fallet att avkastningsmedel 

finns tillgängliga, när förfarandet avbryts på grund av att utmätnings

sökanden får betalt och utmätningen till följd Järav hiivs. Med anledning 

hiirav vill jag framhålla att förevaninde paragraf i departementsförslaget är 

generellt tilliimplig när förfarandet har avbrutits, vare sig avbrottet har 

skett på grund av att försök att sälja fastigheten har misslyckats eller av 

annan anledning. Även i nyssnäPmda fall skall sålunda influtna medel 

fördelas. 

Anäkning 

13 * Denna paragraf innehåller bestämmelser om hur utdelning skall 

avriiknas mellan kapitalfordran och biförpliktelser. Paragrafen saknar mot

svarighet i beredningens förslag. 
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Giillu11d1' riin. I giillande r;itt finns inte ntigra hestiimmelser om hur 

utdelade medel skall avriikn;1s efter utmiitning av egendom i allmiinhet. 

Fr[igan om avriikning anses ocks;·1 i ,·iss utstr;ickning oklar. När enskild 

horgeniir hart\:! eller !lera fristi1ende fordringar som far göras giillande. 

anse.; b,irgeniiren i princip ha riitt att avgöra pf1 vilken fordran han vill 

avdkna utdelning. I fall Ja hnrgeniirs fnrdringsanspr~1k omfattar förutom 

fordrans kapitalbelopp iiven riinta och riittegirngskostnader avriiknas i 

tilliimpningen medlen i allmiinhct först p;\ riintan. Järefter pa kapital

beloppet lh.:h sist p;l riitteg;)ngskostnaderna inkl. riinta pi1 dessa. I friiga lllll 

exekuti\ fiirsiiljning ;!\ registrerar skepp och fastighet giiller enligt 11 ~ 

andra stycket SfL och 2h ~andra stycket Ftl. att riinta och annan biför

pliktelse skall tas upp i sakiigarforteckningen före forJringens kapiral

helopp. om inte borgcniiren yrkar ;111nat. 

Vid utmiitning for skatter avriiknas intlutna medel i allmänhet i första 

hand pi1 den iildsta sk:1t1eskukkn. Bctriiffande böter giiller enligt h ~ 4 

mom. anJra stycket fi.inmlningen 11917:91.'i) ang. indrivning nch redo

visning av biiter att intlutet belopp skall avriiknas i första hanJ p[1 det 

iildsta hötcsstraffet. ~fotsvarande giiller viten m.m. 

Re111is.1ntr1111ile1111. I\ hgra remissinstanser anser att fragan nm 

avriikning hör regleras i UH. Frf1gan har enligt RS\" stor praktisk bety

delse. siirskilt i de enskilda m~tlen. Vad giiller de allmiinna malen anser 

RSV att frågan inte hör tas upp nu utan i s@lct fä sin lösning i samband 

med att automatisk databehandling kan komma att införas inom exeku

tionsviisenJet. Verket har inte haft mi.ijlighet all överviiga hur bestäm

melserna hiir vara utformaJe i Jetalj. I viss m!ln .synes dock höra giilla en 

annan krediteringsordning iin den som Ln. tillilmpas av Je flesta krono

fogdemyndigheter. '.\:tycket talar för att riittegängskostnader hör krediteras 

omedelbart efter exekutionskostnaJer. Delta skulle iiverensstiimma med 

önskemäl som ofta fi."ip; fram fr~tn horgenärshäll. RSV erinrar härvid om att 

ersiittning för riitteghngskostnad i tvistemål numera skall innefatta iiven 

riinta. Sr1dan utg~1r visserligen inte p~1 kostnadsersiittning i mnl om lag

sökning och betalningsföreliiggande. men med hänsyn till att det i sadana 

mal regelmiissigt rör sig om sma belopp torde man i dett;1 sammanhang 

kunna bortse diirifrf111. 

Kro1111fi1gdl'.fi"irc11i11ge11 framhhller att praxis i frt1ga om avriikning i 

enskilda mhl iir oenhetlig. beroende pä att kreditcringsordningen regleras 

endast schematiskt genom 9 kap . .'i ~ H B. Svårigheterna har iikat genom att 

riinta numera skall utga pfl ersiittning för riittegangskostnader. Det är nöd

viindigt med en regel som skapar fasta normer för krediteringen i utsiik

ningsmäl. Föreningen ifri1gasiitter om inte iiven niimnda bestiimmelse i H B 

bör moJifieras. Aven rco förordar att hestiimmelser om kreJiterings

orJningen i enskiJJa mål tas in i lJ B. Mii_ilighet hör dock finnas för krono

fogJemyndigheten att i särskilda fall avvika fran viss bestämd kredite

ringsordning. 
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Fc"irerlraga11ile11. Frägan hur medel som tilldelas borgenär i utmät

ningsmäl bör avriiknas mellan olika fordringsansprak som tillkommer 

borgenären är inte reglerad i gällande lag, fransett avräkningsordningen 

mellan !lera bötesstraff eller viten samt mellan fordrans kapitalbelopp och 

biförpliktelser vid utm~itning av registrerat skepp och fastighet. Inte heller 

beredningens förslag innehåller rJ1gon reglering av frågan i vidare män än 

att motsvarighet har tagits upp till nuvarande bestiimmelser i saken hetriif

fande registrerat skepp och fastighet och att detsamma föresl:is gälla 

betriiffande registrerat luftfartyg och intecknade reservdelar. Detta har 

kritiserats av bl.a. RSV och kronofogdeföreningen som har ansett att 

frågan bör regleras i U B. För egen del vill jag anföra följande. 

Som RSV har framhållit bör inte frågan om avräkning i allmänna mäl tas 

upp till behandling nu. Avräkningen mellan det allmännas fordringar 

innebär särskilda problem. som bl.a. har samband med frågan om ett 

eventuellt införande av automatisk databehandling inom exekutions

viisendet. 
Beträffande enskilda fordringa:- kan frägan om avräkning uppkomma i 

två principiellt olika fall. Det ena :1vser den situationen att en borgenär har 

två eller flera fristående fordringa som har åberopats i målet. I det andra 

fallet skall avräkning ske mellan en kapitalfordran och biförpliktelser till 

denna. t.ex. ränta på kapitalbeloppet och rättegångskostnader. Frågan om 

avräkning mellan fristående fordringar torde i praktiken inte uppkomma 

ofta. Sådan avräkning har nära ~;amband med avräkning vid utdelning i 

konkurs. Den frågan kan inte prövas i detta sammanhang. Avräkning vid 

exekution mellan fristående fordringar bör också ses i samband med hur 

avräkning skall ske vid frivillig betalning. Sistnämnda fråga. som f.n. 

regleras endast delvis i 9 kap. 5 * H B. kan inte heller tas upp till prövning 

nu. Jag är sålunda inte beredd att föreslå bestämmelser om avräkning 

mellan fristående fordringar. När frågan någon gång kommer upp, bör 

enligt min mening avräkning ske enligt vad som anses gälla f.n. Borge

nären bör alltså i princip ha rätt att välja vilken fordran tilldelade medel 

skall avräknas pä i första hand ,jfr 9 * fjärde stycket andra meningen 

förmänsrättslagenJ. 

Avräkning mellan en fordran och biförpliktelser till fordringen är 

däremot ett praktiskt problem, som kronofogdemyndigheterna ofta ställs 

inför. Av remissyttrandena framgår att viss oklarhet råder hur avräkningen 

bör ske. Tillämpningen är inte heller enhetlig. Även om frågan har visst 

samband med avräkning vid konkurs och vid frivillig betalning, anser jag 

lämpligt att bestämmelser i saken tas ·upp i U-B. ·Detta ligger också i linje 

med att saken redan f.n. är reglend när det gäller exekution i registrerat 

skepp och fastighet. 

F.n. gäller vid exekution i registrerat skepp och fastighet att borgenären 

i första hand har rätt att bestämma ordningen mellan fordrans kapital

belopp och biförpliktelser. Detsamma bör uppenbarligen gälla vid 
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utdelning efter ulmiitning i andra fall. Till stöd för en sädan princip kail 

anföras bl.a. att den avräkningsordning som en borgenär kan anse mest 

förenlig med sina intressen kan han i allmänhet uppntl genom att heg6insa 

sitt yrkande i m~dd och att han inte bör tvingas till en stidan omviig:-För 

att bllrgeniirens begiiran om avriikning skall beaktas, bör·yrkande därom 

framstiillas före fördelningen eller. niir utbetalning sker utan fördelning. 

före utbetalningen. 

Niir borgcnfaen inte yrkar att medkn skall avräknas p:'t visst sätt. bör· 

rilnta och andra biförpliktelser avräknas· före kapitalbeloppet. En sådan 

ordning tillgodoser närmast borgenärens intressen. varför denne som regel 

inte har anledning att framstiilla nägot yrkande om avriikning. Att biför

rliktclser avriiknas först framst[tr också i och för sig ~om naturligt. 

samtidigt som det överensstiimmer med vad som redan f.n. gäller vid 

exekution i registrerat skepp och fastighet. 

Det är enligt min mening inte behövligt att reglera den ordning i vilken 

olika biförpliktelser inbördes skall avräknas. Rättegtlngskostnad synes i 

tilliimpningen höra avräknas före riinta ptl fordringens kapitalbelopp. 

Eventuell ränta pa riittegängskostnad bör givetvis avräknas före själva 

riittegängskost naden. 

Beträffande förriittningskostnader vill jag nämna att sådan kostnad 

enligt departementsförslaget skall tas ut ur influtna medel. varvid den tas 

ut före sökandens fordran. Om sökanden har avkrävts förskott pii. förrätt

ningskostnad. skall han naturligtvis f:) tillbaka vad han har erlagt utöver 

vad som tillkommer honom för hans fordringsanspr<'tk. Detta innebär dock 

inte att forrättningskostnaden skall beaktas vid avriikning. 

I enlighet med det. sagda <inges i 13 ~ i departementsförslaget att medel 

som tillkommer borgenär skall avräknas på ränta och annan biförpliktelse 

före fordrans kapitalbelopp. om inte borgenären yrkar annat. I en andra 

mening föreskrivs att sftdant yrkande skall framställas före fördelningen 

eller. om fördelning inte äger rum. före utbetalningen·. I paragrafens andra 

stycke erinras om de bestiimmelser i 10. 11 och 12 kap. som reglerar den 

ordning i vilken fordrans kapitalbelopp och hiförpliktelser skall tas upp i 

sakiigarförteckning. niir utmätningen avser egendom som siiljs. med 

ledning av s[1dan förteckning (jfr JO~ andra stycket i förevarande kapitel). 

Avriikningsregeln tar sikte pft det ordinära fallet att borgenärens olika 

fordringsansprtik är förenade med samma förmånsrätt, vare sig fråga är om 

förmånsrätt pti grund av utmiitning eller om annan särskild förmånsrätt. 

Niir en borgenär har särskild förmånsrätt på annan grund än utmätningen. 

kan det någon gäng inträffa att denna förmånsrätt inte täcker biförpliktel

serna i dess helhet Ofr 2 ~ andra stycket förmånsrättslagen). Om borge

nären i sfldant fall konkurrerar med annan borgenär om influtna medel. 

måste tilldelat belopp i första hand avräknas på fordringsansprftk med den 

biittre förmånsriitten i den man det är av betydelse för andra borgenärer.· 

Förmf111sriitten kan ju inte fä användas flera gä.nger pä. bekostnad av andra 
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borgenärer. Någon uttrycklig reservation för sådant fall torde inte 

behövas. 

Departementsförslaget utgår från att kronofogdemyndigheten alltid skall 

göra en avräkning. även om det inte är nödvändigt med hänsyn till verkan 

på intecknings giltighet, anteckning på presentationspapper e.d. A vräk

ningen ingår som ett led i fördelningen eller utbetalningen. Det innebär att 

den som berörs av avräkningen kan överklaga denna i samma ordning som 

klagan över beslut om fördelning mellan flera borgenärer eller om utbetal

ning. Förs inte klagan över avräkningen inom föreskriven tid. vinner den 

laga kraft. Den kan inte bli föremål för omprövning vid domstol. Den skall 

vidare ligga till grund för ny verkställighet beträffande belopp som inte har 

kunnat tas ut. 

Utbetalning 

la1:heredninf.tet1. I 14 kap. 16-22 ** i beredningens förslag har tagits 

upp bestämmelser om utbetalning av influtna medel. Därvid har följts 

principen att om något särskilt villkor inte anges utbetalning förutsätts fä 

ske. såvida inte hinder följer av annan lag (t.ex. skuldebrevslagen eller 

KL>. Någon uttrycklig bestämmelse härom har beredningen inte ansett 

behövlig. 

Remissyttrandena. RS \/ anser att principen att utbetalning får ske. om 

inte något särskilt villkor anges i balken eller hinder följer av annan lag, 

bör komma till direkt uttryck i lagtexten. Av bestämmelsen bör tydligt 

framgå att det som regel åligger kronofogdemyndigheten att verkställa 

utbetalning och att den berättigade endast undantagsvis behöver vara 

verksam för att få lyfta honom tillkommande belopp. 

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa anmärker att det inte klarl 

framgår av beredningens förslag när utbetalning av medel skall ske efter 

auktion. F.n. betalas medlen i regel ut först viss tid· efter fördelnings

sammanträdet, ibland mer än en vecka därefter. Från kreditgivnings

synpunkt är det med hänsyn till de stora belopp som det kan bli fråga om 

angeläget att utbetalning sker helst samma dag som fördelningssam

manträdet äger rum. Om administrativa skäl anses utgöra hinder mot en 

sådan ordning. bör enligt stadshypotekskassan reglerna om ränte

beräkning ändras s1'l att kronofogdemyndigheten skall göra medlen ränte

bärande fram till utbetalningsdagen. 

Föredraganden. I förevarande avsnitt departementsförslaget 

behandlas slutskedet i utmätningsförfarandet. nämligen utbetalningen av 

influtna medel. I samband därm~d föreslås också en bestämmelse för det 

fallet att beslut som ligger till grund för utbetalning ändras, t.ex. efter 

besvär över fördelning. Bestämmelserna är tillämpliga oavsett vad slags 

egendom som utmätningen har avsett. 

Bestämmelserna uppställer villkor för utbetalning i olika fall. Gäller inte 
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något särskilt villkor för utbetalning, får medlen naturligtvis betalas ut. 

Någon uttrycklig föreskrift härom är enligt min mening inte behövlig. När 

utbetalning sålunda får ske. skall. som RSV har framhållit, borgenären 

normalt inte behöva vara verksam för att få lyfta honom tillkommande 

belopp. Om säkerhet krävs som villkor för utbetalning. t.ex. när beslut om 

fördelning som har meddelats vid fördelningssammanträde inte har vunnit 

laga kraft. bör det emellertid bero på borgenären själv om förtida utbetal

ning skall ske. När det i andra fall som villkor för utbetalning krävs att 

löpande skuldebrev. pantbrev eller annan säkerhet inges. bör krono

fogdemyndigheten självmant infordra sådan handling eller säkerhet. Inte 

heller i dessa hänseenden finns anledning att ta upp bestämmelser i balken. 

Vid behov kan föreskrifter i saken meddelas av regeringen. 

En remissinstans har framhållit angelägenheten av att utbetalning efter 

försäljning på auktion sker helst samma dag som fördelningssammanträde 

äger rum och att. om utbetalningen dröjer. medlen görs räntebärande fram 

till utbetalningsdagen. Enligt departementsförslaget får emellertid utbetal

ning i princip inte ske innan fördelning som har skett vid fördelnings

sammanträde har vunnit laga kraft. såvida inte borgenären ställer 

säkerhet. I övrigt gäller att redovisning skall ske så snart som möjligt (I § 

första stycket). om inte annat särskilt hinder mot utbetalning föreligger. 

Departementsförslaget utgår från att kronofogdemyndigheten skall göra 

influtna medel räntebärande. om inte utbetalning skall ske inom kortare 

tid. Någon uttrycklig bestämmelse härom har dock inte tagits upp i 

departementsförslaget utan saken har ansetts böra regleras i tillämpnings

föreskrifter. Enligt 2 § i förevarande kapitel tillkommer ränta på belopp 

som innestår efter fördelningsdagen den som är berättigad till beloppet. · 

14 § I paragrafen anges de fall då utbetalning inte får ske utan att borge-· 

nären ställer säkerhet för återbäring. Paragrafen motsvarar 14 kap. 16 § 

beredningens förslag. 

Giiffande riitt. UL innehåller i 137 och 155-157 §§ bestämmelser om 

villkoren för utbetalning av medel som har influtit efter utmätning, när 

medlen inte skall avsättas. I 137 § 2 mom. föreskrivs att innan dom eller 

utslag. på grund varav utmätning har skett, har vunnit laga kraft. betalning· 

inte får lyftas av borgenären annat än mot pant eller borgen. Bestäm" 

melsen torde inte omfatta tredskodom eller lagsökningsutslag. Enligt 155 § · 

I mom. får borgenär lyfta utdelning innan utmätningsmannens fördel

ningsförslag eller överexekutors beslut om fördelning har vunnit laga kraft. 

om han ställer pant eller borgen. Överexekutor kan dock medge att 

lyftning får ske utan säkerhet. 

När fast egendom har sålts, får enligt 156 § utdelning ur köpeskillingen 

inte lyftas utan köparens medgivande innan·försäljningen har vunnit laga.· 

kraft annat än mot pant eller borgen. När tillbehör tilHastighet har sålts 

för sig, har bestämmelsen motsvarande tillämpning beträffande utdelning 
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ur köpeskillingen för tillbehöret. 156 § UL är enligt 23 § SfL och 24 § LfL 

tillämplig även efter försäljning avregistrerat skepp, luftfartyg och inteck

nade reservdelar. När utmätning har skett hos dödsbo gäller enligt 157 § 

UL att innan en månad har förflutit från det att bouppteckning förrättades 
eller tiden därför gick ut eller, om boet står under förvaltning av boutred

ningsman. innan uppgörelse har träffats om borgenärernas förnöjande, 

betalning inte får ske till borgenär som inte hade panträtt eller reten
tionsrätt i den utmätta egendomen, om inte dödsboet samtycker till 
utbetalning. 

Beträffande utbetalning av vad som har influtit efter utmätning på grund 

av växel- eller checkdom som inte har vunnit laga kraft finns särskilda 
regler i 95 § växellagen och 73 § checklagen. Där föreskrivs att den 

vinnande inte innan domen äger laga kraft får lyfta vad som har tilldömts 
honom annat än om han ställer pant eller borgen för återbäring om domen 

ändras. 
La1:hereJni11Re11. Beredningsförslaget ger i 14 kap. 16 §bestämmelser 

som avser både fall då fördelning mellan flera borgenärer inte behövs och 
fall då sådan fördelning skall äga rum. Därvid sägs att medel i vissa upp

räknade fall inte får betalas ut utan att säkerhet ställs. Beträffande de krav 
som gäller för säkerheten finns b1!stämmelser i 2 kap. 14 § beredningsför

slaget. Säkerheten bör enligt beredningen avse belopp som skall lyftas 

jämte ränta vid eventuell återbetalning och kostnad för indrivning av det 
belopp som kan komma att återkrävas. 

Under punkt I tas de fall upp då utmätning har skett på grund av dom 

som avses i 3 kap. 7 § första eller tredje stycket - dvs. växel- eller 
checkdom och vanlig betalningsdom - om domen inte äger laga kraft eller 
får verkställas som om den hade vunnit laga kraft, samt då utmätning har 
skett på grund av betalningsföreläggande, om gäldenären har sökt åter
vinning. Förslaget förutsätter att 95 § växellagen och 73 § checklagen 
upphävs. Beredningen framhåller att förslaget i fråga om betalningsföre

läggande torde överensstämma m•!d gällande rätt. 
Beredningen påpekar att punkt. I inte har så stor självständig betydelse i 

de fall som avses i 3 kap. 7 § tredje stycket. Efter utmätning för dom som 

avses där får nämligen egendomen i allmänhet inte säljas innan domen har 
vunnit laga kraft. Om emellertid försäljning undantagsvis har skett, griper 

punkt I in, liksom om utmätningen har gällt pengar eller fordran som har 

drivits in i stället för att säljas. 
Beredningen framhåller att bestämmelsen inte omfattar de fall då 

utmätning av lös egendom har skett på grund av tredskodom eller lagsök

ningsutslag. I sådana fall kan både utmätning och försäljning ha ägt rum, 

trots att domen eller utslaget inte har vunnit laga kraft. Om återvinning har 
sökts. kan emellertid rätten förordna om inhibition. Det gäller även 

utbetalning av influtna medel. Denna möjlighet till inhibition har ansetts 
tillfyllest och beredningens förslag innehåller därför inte någon bestäm-
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melse som hindrar utbetalning av influtna medel för det fallet att åter
vinning har sökts. 

Under punkt 2 har uppmärksammats den situationen att utmätning har 

skett hos dödsbo i fall som avses i 9 kap. 6 § första stycket berednings

förslaget och att den tid som anges där ännu inte har gått till ända. Det 

angivna lagrummet i förslaget ställer upp förbud mot försäljning av den 

utmätta egendomen. såvida inte dödsboet har gett sitt samtycke. Enligt 9 

kap. 6 § ;,ndra stycket får försäljning ske även utan dödsboets samtycke. 

om sökanden har särskild förmånsrätt i egendomen eller om det föreligger 

s.ldant skit! till försäljning som nämns i 9 kap. 3 § tredje stycket, dvs. om 

egendomen hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam värd. Bered

ningen påpekar att det första fallet inte omfattas av punkt 2 i 14 kap. 16 §. 

Hade sökanden särskild förmånsrätt i egendomen. fär alltså utbetalning 
ske utan säkerhet. Sådan krävs däremot om försäljning har ägt rum pä 

grum. av 9 kap. 6 § andra stycket jämfört med 3 § tredje stycket. 

Under punkt 3 har beredningen tagit upp vissa fall då kronofogdemyn

digheten har tagit ut belopp som den själv har bestämt. Enligt 16 kap. 4 § 

rndra stycket i förslaget kan kronofogdemyndigheten. när den skall verk

sUilla exekutionstitel om utgivande av viss vara, fastställa visst värde som 

svaranden skall betala om han inte utger varan och utsöka beloppet. 

Vidare kan kronofogdemyndigheten enligt 18 kap. 15- 19 §§ i förslaget 

ålägga sakägare att betala annan sakägares processkostnad. Sådan 

kostnad fär enligt 18 kap. 21 § genast utsökas. 

Under p1111kt 4 regleras först det fallet att rätten till medlen är beroende. 

av besvär som har anförts över utmätning eller utmätt egendoms för

säljning. Beredningen har ansett att influtna medel i princip inte bör fä 

betalas ut till borgenär annat än mot säkerhet innan besvär över utmät
ningen eller utmätt egendoms försäljning har prövats slutligt. I detta 

sammanhang erinrar beredningen om att besvär enligt förslaget skall till

ställas kronofogdemyndigheten och att denna skall ta viss befattning med 

ärendet innan handlingarna 'sänds vidare till hovrätten. Man kan därför . 

inte förlita sig enbart på hovrättens inhibitionsmöjlighet. 

Under punkt 4 behandlas vidare det fallet att talan har väckts i behörig 

ordning enligt 5 kap. 19. 20. 24. 25 eller 26 §. Sådana fall då föreläggande 

inte har getts men talan om bättre rätt ändå är anhängig omfattas av punkt 

6 i paragrafen. Beredningen framhåller att det givetvis kan förekomma att 

frågan om rätt till medlen är tvistig men föreläggande ännu inte har· getts 

och talan inte heller har väckts. I sådant fall får kronofogdemyndigheten, 

om fördelningsbeslut inte redan har meddelats, pröva huruvida före

läggande bör ges enligt 5 kap. 25 §. 

Under punkt 5 har tagits upp det fallet att fördelning som har skett vid 

fördelningssammanträde ännu inte har vunnit laga kraft. När fördelnings

sammanträde inte är obligatoriskt och inte ändå har ansetts erforderligt. 

fä.r kronofogdemyndigheten enligt förslaget omedelbart utanordna de 
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medel som myndigheten har tillagt vederbörande borgenärer, om inte 

hinder möter enligt någon av de övriga punkterna i paragrafen. Förslaget 

utgår frän att det dh inte föreligger någon tvekan ·och beredningen har 

ansett det vara av praktisk vikt att utbetalningen inte fördröjs. Har 

däremot fördelningssammanträde hållits, skall i princip laga kraft avvaktas 
innan medlen betalas ut. om inte borgenären ställer säkerhet. 

Enligt beredningen kan det även av andra anledningar råda tvist om rätt 

till betalning. t.ex. därför att två intressenter anser sig vara innehavare av 

en och samma fordran. En sådan tvist är inte något karaktäristiskt för 

utmätning och hör i princip behandlas på samma sätt som om gäldenären 

sjiilv skulle betala fordringen och med fog är tveksam om vem som ärrätt 

borgenär. En bestämmelse om sådana och andra tvistiga fall har ansetts 

höra ges. Enligt punkt 6 för alltsi\ utbetalning inte ske annat än mot 

säkerhet. om i annat fall än som har sagts förut tvist råder om vem som ?.r 

betalningsberättigad. 

Föredrax1111den. Beredningem. förslag om i vilka fall medel som inte har 

avsatts inte skall fä betalas ut utan att säkerhet ställs har liimnats utan 

erinran av remissin-;tanserna. Även jag godtar. i princip förslaget. Vissa 

jämkningar har dock gjorts till följd av att andra bestämmelser i departe

mcntsförslaget avviker fri\n motsvarande bestämmelser i beredningens 

förslag. 

Vad gäller punkt I får medel enligt departementsförslaget inte betalas ut 

utan siikerhet. om utmiitning har skett på grund av dom som avses i 3 kap. 

5 * eller 6 * I, om inte <lomen äger laga kraft. Jag vill påpeka att bestäm
melsen inte gäller tredskodom mot utebliven part eller tingsrätts dom 

enligt småmålslagen. om hovrätten'har vägrat part prövningstillstånd (jfr 3 

kap. 6 * :! och 3 ). Beträffande tingsrätts dom enligt småmålslagen kan 

anmärkas att innan hovrätten har tagit ställning till frågan om prövnings

tillstånd. liksom när prövningstillstånd har beviljats. verkställigheten ·sker 

enligt vad som gäller för vanliga betalningsdömar. Har hovrätten avslagit 

begliran om prövningstillstånd får utbetalning i princip ske utan säkerhet, 
men högsta domstolen har enligt 3 kap. 6 § 3 möjlighet att förordna om 

inhibition. 

Vidare möter enligt punkt I departementsförslaget hinder mot utbetal

ning utan slikerhet när utmätning har skett på grund av utslag eller beslut i 

lagsökningsmål, om utmätningsgiUdenären har sökt återvinning eller anfört 

besvär. Regleringen bygger här på det förslag till lagsökningslag som har 

lagts fram i departementspromemorian (Os Ju 1977:5) Summarisk process. 

Den av beredningen· i 16 kap. 4 § föreslagna möjligheten för krono

fogdemyndigheten att i visst fall fastställa en varas värde och utsöka 

beloppet saknar motsvarighet i departementsförslaget. Detsamma gäller 

beredningens förslag om ersättning för s.k. processkostnader. Till följd 

härav har motsvarighet till punkt 3 i beredningens förslag inte tagits upp i 
departementsförslaget. 
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Bestämmelser rörande säkerhets beskaffenhet m. m. meddelas i 2 kap. 

25--27 ** i departementsförslaget. 

15 § Denna paragraf reglerar utbetalning mot säkerhet av medel som har 

avsatts. Den motsvarar 14 kap. 17 ~beredningens förslag. 
Giillamle rätt. Enligt 158 § UL gäller att belopp som har avsatts enligt 

151 * får, om borgenärens anspråk har godkänts av domstol. lyftas av 

honom mot pant eller borgen utan hinder av att avgörandet inte har vunnit 

laga kraft. Överexekutor kan tillåta borgenären att även i annat fall lyfta 

beloppet mot pant eller borgen utan hinder av att frågan om rätten därtill 

inte har blivit slutligt avgjord. Om borgenären i sådant fall inte vill lyfta 

beloppet, kan motsvarande tillständ ges annan som medlen skall tillfalla i 

andra hand. 
Laghcrec/11i11ge11. Bestämmelserna i 14 kap. 17 § i beredningsförslaget 

svarar mol regeln i 9 § första stycket om avsättning av medel som belöper 

pä villkorlig eller tvistig fordran m:m. Beredningen föreslår att medel som 

har avsatts enligt 9 § skall få betalas ut mot säkerhet i tre angivna fall. 

Siikerheten bör avse lyftat belopp jämte ränta vid eventuell återbetalning 

och kostnad för indrivning. 

Under punkt I anges alt vinnande borgenär får lyfta avsatta medel mot 

säkerhet när tvist som har föranlett att medlen avsatts har prövats av 

domstol. Det är, framhåller beredningen. tillfyllest att första instans har 

godkänt hans anspråk. Skulle domen redan ha ändrats av högre rätt när 

borgenären vill lyfta, kan den inte vidare åberopas. 

Under punkt ::! ges kronofogdemyndigheten befogenhet att låta borgenär 

för vilken medel har avsatts lyfta dem mot säkerhet, om myndigheten 

finner skiil att medge utbetalning. Myndigheten bör enligt beredningen i 

första rummet pröva huruvida säkerheten är betryggande. Den har emel
lertid befogenhet att efter omständigheterna skönsmässigt avvisa begäran 

om att medlen skall lyftas. t.ex. om det är antagligt alt tvist avgörs inom 

kort eller om det kan antas vålla väsentliga prakti:;ka svårigheter att 

använda erbjuden säkerhet för återfäende av beloppet. i fall något sådant 

skulle bli aktuellt. 

Slutligen beaktar förslaget under punkt 3 det fallet att den som medlen 

skall tillfalla i andra hand vill lyfta avsatt belopp. Detta kan enligt förslaget 

- mot säkerhet - medges av kronofogdemyndigheten, om den för vilken 

medlen i första hand har avsatts inte vill lyfta. 

Föredra{!cmde11. Förevarande paragraf i departemen.tsförslaget överens

stämmer i sak med 14 kap. 17 §i beredningens förslag. Bestämmelserna har 

dock jämkats redaktionellt. 

Det ankommer inte på kronofogdemyndigheten att ta initiativ till 

utbetalning i fall som avses i paragrafen. Den som vill lyfta får alltså göra 

särskild framställning därom. 
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16 ~ I paragrafen ges bestiirnrnclscr 11111 utbetalning av medel snm inte 

berörs av besviir över fördelning. Den motsvarar 14 kap. 18 ~ för~ta 

stycket bercdningsförslaget. 

Laghered11i11gc11. Beredningen framhåller att giillande lag saknar före-

. skrift som anger under vilka förutsättningar köpeskillingsfördelning. 

vilken har överklagats endast i viss del. fä.r tillämpas i övrigt. Beredningen 

erinrar om bestämmelsen i 19 kap. 31 ~ i förslaget. som innehåller att om 

talan mot fördelning bifalls. det gäller till förmtm även för den som inte 

själv har fört sådan talan. Detta innebi-ir enligt beredningen att fördel

ningen genom besvären kommer under prövning i motsvarande om

fattning. 

I första stycket av 14 kap. 18 * har beredningen tagit upp en föreskrift 

om att hesvär över verkstiilld fördelning inte hindrar att helopp som inte 

berörs av besviiren betalas. Betalning kan t.cx. utg{1 till panthavare. om 

besvären endast rör belopp som skulle tillkomma utmätningssökanden 

eller annan som har si.imre rätt än panthavaren. Ett annat fall som bered

ningen nämner är att besvären r•:)r ett av flera belopp som. har beräknats 

utgft med förmånsrätt dter varandra. t.ex. om A. B. C. D och E har 

bevakat fordringar med förmånsrätt efter varandra men A:s anspråk 

bestrids av E. som ensam har blivit nödlidande. Tillgängliga medel tiicker 

m.a.o. enligt fördelningsbeslutet inte bara A:s utan även B:s. C:s o..:h D:s 

fordringar. H. C och D skulle sålunda inte komma i sämre ställning, om A:s 

ansprak bortfaller. De belopp som har tilldelats B .. C och D kan då betalas 

ut till dem utan hinder av E:s besvär. 

I andra stycket av paragrafen uppmiirksammar beredningen det fallet att 

kronofogdemyndigheten skall pröva tvist och fördelningen har skjutits 

upp. Beredningen erinrar om att kronofogdemyndigheten kan under vissa 

förutsättningar verkställa partiell fördelning och salunda lata det uppskov 

med fördelning som tvisten föranleder giilla endast den del som berörs av 

tvisten. En!igt beredningen kan det emellertid vara olägligt att dela upp 

fördelningen på antytt s~itt. Förslaget bereder därför i andra stycket av 18 

* möjlighet till uthetalning i förskott. om kronofogdemyndigheten finner 

att tvisten endast kan ha begränsad verkan. 

FiiretlraK<Wde11. Beredningens förslag rörande utbetalning av medel 

som inte berörs av besvär över fördelningen har inte mött någon erinran 

från remissinstanserna. Även jag <tnsluter mig till förslaget. 

Beredningen har också föreslagit en bestiimmelse om utbetalning i 

förskott av medel som inte berörs av uppkommen tvist. när fördelningen 

har skjutits upp till följd av att tvisten skall prövas av kronofogdemyn

digheten. Som beredningen har framhållit kan kronofogdemyndigheten 

företa en partiell fördelning av·medel som inte berörs av tvisten. Nämnda 

möjlighet är enligt min mening tillriicklig i fall som nu avses. Andra stycket 

beredningsförslaget saknar därför motsvarighet i departementsförslaget. 
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17 § Paragrafen anger vissa ytterligare villkor för uthetalning. Den 

motsvarar 14 kap. 19 ~ beredningsförslaget. 

Gii//1111dl' riitt. I 161 * I mom. U L sägs att när betalning skall lyftas i 

utsökningsmal. skall iakttas vad som i allmänhet gäller om skyldighet för 

borgeniir att förete eller titerställa fordringsbevis eller säkerhet som har 

lämnats för fordran. Betriiffande fast egendom innehåller 161 * 2 mom. en 

hcstämmelse att om hetalning har utfallit p<'\ fordran för vilken pantbrev i 

egendomen har överHimnats som pant. borgenären skall förete pantbrevet 

iiven niir han inte är skyldig att MersHilla panten. om undantag inte 

medges. Detsamma gäller i fråga:om skuldebrev som är intecknat i annan 

egendom. när skyldighet att förete eller återställa skuldebrevet inte följer 

av I mom. Vad som i 161 * 2 mom. UL sägs om pantbri~v i fast egendom 

giiller på grund av hänvisning i 23 * SfL också pantbrev i registrerat 

skepp. 

I 161 * 3 mom. UL finns en bestämmelse att när den som har förvärvat 

fast egendom äheropar överenskommelse med horgenär om avriikning pi\ 

köpeskillingen. I och 2 mom. har motsvarande tilHimpning vid över

exekutors prövning av överenskommelsen. Pi\ grund av hiinvisning i 23 * 
SfL och 24 * LfL lir bestämmelsen tillämplig även i fr:'lga om registrerat 

skepp och Juftfartyg m.m. 

Laghered11i11ge11. Första och andra styckena i 14 kap. 19 * i bered

ningens förslag överensstämmer i sak med 161 * I och 2 mom. UL. Tredje 

stycket motsvarar 161 * 3 mom. men har fått en genere~ll avfattning. Där 

sägs att niir köpare av såld egendom äheropar att den som enligt sakägar

förteckning är beriittigad till betalning har mcdgetc honom avräkning på 

köpeskillingen. första och andra styckena skall ha motsvarande tillämp

ning vid kronofogdemyndighetens prövning av överenskommelsen. Av 

lydelsen framgfir att stadgandet kan bli tillämpligt endast när sakägar

förteckning har upprättats och bara i den mån avräkning fär äga rum. 

Rl'111issyttra11de1111. Srea hm·riitt ifri\gasätter om int1! i första stycket 

borde nämnas även skyldighet att kvittera fordringsbevi:;;. 

Fiiredraga11de11. Departementsförslaget överensstiirnmer med bered

ningens förslag. Frtlgan vilka anteckningar som skall göras på. fordrings

bevis och andra handlingar bör liksom f.n. regleras i verkstiillighetsför

ordning (jfr 99 § USK. 20 och 21 §§förordningen om exekution i registrerat 

skepp m.m .. 19 och 20 ss kungörelsen om exekution i luftfartyg m.m. och 

40 och 41 **kungörelsen om exekution i fast egendom). 

18 § Paragrafen tar upp bestämmelser för det fallet att den för vilken 

utdelning har beräknats inte företer fordringsbevis m.rn. Den motsvarar 

14 kap. 20 * beredningsförslaget. 

Giilla11de rätt. Enligt 159 § UL gäller att om utdelning är beräknad utan 

att fordringsbeviset har företetts och fordringsägaren inte! anmäler sig·inom 

ett i\.r efter det att fördelningen har vunnit laga kraft. medlen får lyftas mot 
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pant eller borgen av annan som de kan tillfalla i andra hand. 

Lagberedningen. I 14 kap. 2(1 § i beredningens förslag meddelas en be

stämmelse som tar sikte på de krav som i 19 §ställs upp på företeende av 

handlingar. Beredningsförslaget innehåller i första stycket en bestämmelse 

att om borgenär för vilken utdelning har beräknats inte inom ett år från det 

att fördelningen har vunnit laga kraft företer fordringsbevis eller i övrigt 

fullgör vad som enligt 19 § krävs för att han skall fä lyfta medlen, dessa får 

mot säkerhet betalas ut till den som i andra hand är l1erättigad till dem, om 

inte särskilda skäl föranleder annat. 

1 fall dä iumdlingar behöver företes för att medel skall få lyftas är det 

enligt beredningen tydligt att bestämmelsen även omfattar det fallet att 

borgenär över huvud inte har gett sig till känna men utdelning ändå har 

berliknats för honom. Säkerheten bör även avse ränta och kostnad för 

indrivning av återkrav. Särskil:: skäl till undantag från utbetalning kan 

enligt beredningen vara t.ex. at1 skuldebrev eller annan handling har för

kommit och dödningsprocedur har inletts. Även eljest bör utbetalning till 

andrahandsborgenären inte medges, om borgenären visar att han an

stränger sig för att fä fram behövliga handlingar. Att utbetalning inte bör 

ske, om rättegång pågår angående bättre rätt till beloppet är tydligt. 

I det fall som avses i första stycket av paragrafen kan man, framhaller 

beredningen, knappast förutsätta att nägon sekundärfördelning har skett. 

Med hänsyn härtill föreslås i andra stycket av paragrafen att om det är 

oklart vem medlen skall 'tillkomma i andra hand. fördelningssammanträde 

skall hällas. 
Fiiredraganden. Vad beredningen har föreslagit om utbetalning till 

andrahandsberättigad borgenär. när den som är berättigad i första hand 

inte företer fordringsbevis m.m. inom ett är, kan jag godta. Däremot 

behövs, som har nämnts tidigare, enligt min mening inte någon särskild 

bestämmelse om fördelningssammanträde i fall då det är oklart vem 

medlen skall tillkomma i andra hand. Den generella regeln i 4 § i departe

mentsförslaget om sådant sammanträde är tillämplig även i detta fall. 

19 § Denna paragraf innehåLer generellt undantag från kravet på 

säkerhet när alla berörda sakägare medger det. Den motsvarar 14 kap. 21 

* första stycket i beredningens förslag. 
Gällande riitt. Om alla borgenärer, vilkas rätt är beroende av fördel

ningen. samt gäldenären blir ense om hur fördelningen bör ske, gäller 

enligt 145 § U L inte bara att fördelningen skall äga rum i enlighet därmed 

utan även att utdelning skall v-erkställas genast, om inte hinder möter 

enligt 156 eller 157 §. Vidare ger 155 § 2 mom. viss möjlighet för borge

närer som är närvarande vid fördelningssammanträde att, om gäldenären 

inte bestrider det, tillåta lyftning av medel utan att säkerhet ställs. trots att 

fördelningen inte har vunnit laga kraft. 

Enligt 155 § I mom. kan överexekutor medge undantag frän kravet på 

13 kap. 19 § 706 



Prop. 1980/81: 8 

säkerhet. när borgenär vill lyfta medel innan utmätningsmannens fördel

ningsförslag eller överexekutors fördelningsbeslut har vunnit laga kraft. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår i 14 kap. 21 § att om alla berörda 
sakägare - alltså även frånvarande sakägare - medg{~r att belopp får 

betalas ut utan säkerhet när sådan annars krävs, df~t skall ske. Till 

sakägare räknas enligt beredningen inte bara borgenärer utan även bl.a. 

gäldenären och köpare av såld utmätt egendom. Det förutsätts emellertid 

att de berörs av utbetalningen för att deras medverkan skall krävas .. 

Som andra stycke i 14 kap. 21 § har beredningen tag!it upp en bestäm

melse enligt vilken kronofogdemyndigheten i andra fall kan efterge krav på 

säkerhet. om det är uppenbart att den är obehövlig. Bestämmelsen avser 

alla i det föregående nämnda fall då säkerhet är föreskriven. 

Remissyttrandena. Liin.utyrelsen i Stockholms län framhåller att 

befogenheten för kronofogdemyndigheten att helt efterge kravet på 

ställande av säkerhet innebär en besvärlig uppgift för myndigheten. Enligt 

S1•ea hm·rii11 är det inte lämpligt att till kronofogdemyndighetens 

bedömande lämna frågan om befriande frän säkerhet när sådan annars 

krävs. helst som motiven inte ger någon ledning för bedömandet. 
Piiredraganden. Jag godtar vad beredningen har föreslagit om befogen

het för alla berörda sakägare att avstå från föreskriven säkerhet. 

Beträffande den föreslagna bestämmelsen om möjlighet för krono

fogdemyndigheten att medge undantag frän kravet på säkerhet vill jag 

erinra om att departementsförslaget i 2 kap. 25- 27 §§ innehåller vissa 

generella bestämmelser om säkerhet. Bl.a. är staten. kommun, landstings

kommun och kommunalförbund generellt befriade frän skyldighet att ställa 

säkerhet när sådan annars är föreskriven. För bank och annan jämförbar 

penninginrättning gäller att som säkerhet får godtas utfästelse att infria den 
förpliktelse som avses. Vid sidan av dessa bestämmels1!r samt den i före

varande paragraf i departementsförslaget upptagna bestämmelsen om 
befrielse från säkerhet när alla berörda sakägare medger det torde 

utrymmet för undantag från krav på säkerhet för utbetalning vara mycket 

begränsat. Enligt min mening föreligger därför inte tillräckliga skäl att ta 

upp en särskild bestämmelse om diskretionär befogenhet för krono

fogdemyndigheten att efterge eljest gällande krav på säkerhet för utbetal

ning. Bestämmelsen saknar alltså motsvarighet i departementsförslaget. 

20 § I paragrafen ges kronofogdemyndigheten befogenhet att utsöka 

utbetalda medel som skall betalas tillbaka. Paragrafen motsvarar 14 kap. 

22 § beredningens förslag. 

Lagberedningen. Beredningen framhåller att besvär över beslut om 

fördelning eller utbetalning enligt 19 kap. 27 § fjärde stycket berednings

förslaget skall anföras inom tre veckor från att beslutet meddelades. 

Bestämmelsen gäller även tredje man som anser att den utmätta 

egendomen tillhörde honom. Om överinstansen ändrar beslut om för-
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delning eller utbetalning. kan den som har uppburit medel bli återbetal

ningsskyldig. Det synes beredningen onödigt omständligt att kräva 

särskild exekutionstitel för att belopp som skall återbetalas skall kunna 

utsökas. Kronofogdemyndigheten bör i fall som nu har nämnts kunna på 

begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka. 

Återbetalning av medel som har betalats ut kan, fortsätter beredningen, 

komma i fråga även i andra fall än när beslut om fördelning eller utbetal

ning ändras. Om utbetalning har skett i fall som avses i 14 kap. 16 eller 17 

§. kan det senare visa sig att beloppet skall tillkomma annan sakägare. 

Sakägare kan också ha fått lyfta medel, när någon som i första hand hade 

rätt till dem har underlåtit att förete fordringsbevis eller i övrigt fullgöra 

vad som krävs för att få lyfta medlen. Om denne senare fullgör vad som 

förutsätts för betalning till honom, blir återbetalning aktuell. Även i fall 
som nu har nämnts bör enligt beredningen kronofogdemyndigheten kunna 

utsöka beloppet utan att särskild exekutionstitel krävs för ändamålet. 

På grund av det anförda föreslår beredningen som första mening i 22 § 

att om beslut om fördelning eller utbetalning ändras, kronofogdemyn

digheten skall på begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka. I andra 

meningen anges att motsvarande gäller om medel som någon har fått lyfta 

enligt 16 eller 17 § skall tillkomma annan sakägare eller om borgenär har 

fått lyfta medel enligt 20 § och den som har bättre rätt till medlen anmäler 

sig och fullgör vad som krävs för betalning till honom. Beredningen 

på.pekar att av 19 kap. 41 §andra stycket beredningsförslaget följer att när 

hovrätten har ändrat kronofogdemyndighetens beslut om fördelning eller . 

utbetalning, vad som skall betalas tillbaka fä.r utsökas först sedan hov
rättens beslut har vunnit laga kraft. såvida inte hovrätten har förordnat 

annat. 
Beredningens förslag innehåller i 3 kap. 26 § bestämmelser om återgång 

av verkställighet för det fallet att exekutionstiteln upphävs. Vad som där 

sägs är enligt beredningen till;impligt även när redovisning och utbetalning 

har skett enligt 14 kap. 

Föredraganden. Departement:;förslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. 
Som framgår av paragrafens lydelse avser den flera olika situationer. I 

vissa fall förutsätts för återbetalningsskyldighet att saken har prövats av 

domstol. För att bestämmelsen skall bli tillämplig krävs därvid i princip att 

domstolens avgörande har vunnit laga kraft. I fall då frägan är beroende av 

hovrättens prövning av besvär över kronofogdemyndighetens beslut följer 

av 18 kap. 17 §andra stycket i departementsförslaget att utbetalt belopp 

får utsökas först sedan hovrättens ändringsbeslut har vunnit laga kraft, 

såvida inte hovrätten har förordnat om omedelbar återbetalning. Mot

svarande gäller när exekutionstiteln har upphävts (3 kap. 22 §J. Någon 

särskild föreskrift om det nu sagda kan inte anses behövlig i förevarande 

paragraf. 
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I fall då den som har fått lyfta medel är återbetalningsskyldig och 

utsökning skall ske finns i allmänhet säkerhet som har ställts för eventuell 
återbetalning. Bestämmelser om hur ställd säkerhet skall tas i anspråk av 

kronofogdemyndigheten finns i 2 kap. 26 §. 

Särskilda föreskrifter beträffande allmänna mål 

21 § I denna paragraf ges föreskrifter beträffande kapitlets tillämpning i 

allmänna mäl. Den saknar motsvarighet i beredningens förslag. 

Lagheredningen. Beredningen föreslår inte några uttryckliga undantag 

från kapitlets tillämpning i allmänna mål. Beredningens förslag utgår emel

lertid från att regeringen skall kunna meddela föreskrifter som avviker från 

balken i I kap. 8 ~ i beredningens förslag). Sådana avvikande bestämmelser 

har förutsatts skola meddelas bl.a. beträffande redovisning. 

Remissyttrandena. RS V framhåller att det i andra författningar, främst 

medelsförvaltningskungörelsen ( 1964:886). finns beslämmelser som 

reglerar redovisningen i allmänna mål. I sådana mål finns sålunda inte 

nagot utrymme för tillämpning av 2 * beredningsförslage·t om tidpunkten 

för redovisning. Beshimmelserna i 5 * om ränta som har Lipplupit på 

influtna medel kan endast bli tillämpliga i sådant allmänt mål där fördel

ning skall ske med enskild borgenär. Detsamma gäller bestämmelserna i 3 

och 6-15 *~· Enligt RSV kan inte heller bestämmelserna att säkerhet 

måste ställas för utbetalning i 16. 17, 20 och 21 §*.liksom ej heller övriga 

bestämmelser om utbetalning i 18. 19 och 22 *§. bli tillämpliga i allmänna 

mål. RSV förordar att kapitlet ses över så att bestämmelsernas begrän

sade tillämplighet i sådana mål framgår klart. Även länsstyrelsen i Stock

lw/111s län framhäller som ön sk värt att bestämmelsernas tillämplighet i 

allmänna mäl förtydligas. Kron<!fogdejifreningen förutsi!:tter att åtskilliga 

från kapitlet avvikande bestämmelser måste finnas i fråga om allmänna 

mål. 
Fijrt'drag11mll'f1. Frägan om redovising till staten resp. kommun i 

allmänna mål är f.n. reglerad i särskilda författningar. bl.a. i medels

förvaltningskungörelsen. Regleringen av denna fråga bör även i fortsätt

ningen hållas utanför utsökningslagstiftningen. Härav följer att före

varande kapitel om redovisning i princip inte bör vara tillämpligt i 

allmänna mål. 

Efter utmätning i allmänt mål kan emellertid ibland finnas enskild 

borgenär som har anspråk på betalning ur influtna medel. t.ex. då utmät

ningen har avsett handpantsatt egendom eller egendom som häftar för 

företagsinteckning eller annan inteckning. Ett annat fall .är att den utmätta 

egendomen har utmätts även för enskild borgenärs fordran. Beträffande 

enskild borgenär bör kapitlets bestämmelser givetvis tinlämpas. även om 

utmätningen har skett på grund av statens resp. kommuns fordran som 

drivs in som allmänt mäl. Att enskild borgenär kan konkurrera med staten 
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resp. kommun medför också att vissa bestämmelser i kapitlet i sådant fall 

hör bli tillämpliga pä målet i dess helhet. 

Mot bakgrund härav vill jag framhålla följan<le beträffande <le enskilda 

bestämmelserna i 13 kap. Vad som siigs i I § om tidsfrist för redovisning 

bör inte gälla i allmänt mål såvitt avser staten resp. kommun. Bestäm

melserna i 2 och 3 §§ om ränta och om ianspråktagande av säkerhet för 

handpenning m.m. bör däremot gälla även i allmänna mål. Beträffande 2 * 
kan niimnas att om enskild borgenär inte har gjort ansprak på betalning i 

allmänt mt1L det i princip inte tor:le förekomma någon ränta. 

Bestämmelserna om fördelning i 4-9 ** bör i allmänt mål tillämpas. 

förutom d;l det är särskilt föreskrivet att fördelningssammanträde skall äga 

rum. endast då fördelning skall ske med enskild borgenär. Som har nämnts 

under 7 ~bör emellertid befogenheten för kronofogdemyndigheten att själv 

pröva tvist inte fä utnyttjas i allmänt mål. om statens eller kommunens 

for<lran berörs av tvisten. De sär:;kilda reglerna beträffande fast egendom 

m.m. i 10-12 ~s bör alltid gälla efter utmätning av sådan egendom. Avräk

ningsregeln i 13 * skall, som har nämnts i motiven till paragrafen. inte 

tilliimpas i allmänna mål såvitt av;er staten resp. kommun. 

Av bestämmelserna om utbetalning bör 14 § inte gälla i allmänna mål 

beträffande staten resp. kommun. 15-19 §§bör däremot gälla även i fråga 

om staten resp. kommun i allmänt mål i den mån de kan tillämpas. Av 2 

kap. 27 § i departementsförslaget följer emellertid att staten och kommun 

är befriade från att ställa säkerhel. Den avslutande föreskriften i avsnittet 

om utbetalning, vilken handlar om utsökning av medel som skall betalas 

tillbaka. synes inte böra gälla i allmänna m!'tl beträffande staten eller 

kommun (jfr 3 kap. 23 § jfrd med 22 § ). 

I enlighet med det sagda anges. i 13 kap. 21 § i departementsförslaget att 

bestämmelserna i I, 13. 14 och 20 §§inte gäller i allmänt mål såvitt avser· 

staten eller kommun som sökande samt att inte heller 4-9 §§ gäller i 

sådant mål annat än om fördelning skall ske med enskild borgenär eller det 

är särskilt föreskrivet att fördelningssammanträde skall hållas. Slutligen 

föreskrivs att bestämmelsen i 7 ~ tredje stycket inte får tillämpas. om 

statens eller kommunens fordran berörs av tvisten. 

14 kap. Verkan av exekutiv försäljning m.m. 

Detta kapitel. som motsvarar 15 kap. i beredningens förslag, reglerar 

exekutiv försäljnings verkan mot tredje man som gör anspråk pä ägande

rätt till den sälda egendomen samt köparens rätt i sädana fall. Även tredje 

mans rlitt efter indrivning av utmät't fordran uppmärksammas. 

Giil/ande riitt. F.n. saknas i fråga om egendom i allmänhet uttryckliga 

bestämmelser om vilken rätt son'. efter exekutiv försäljning tillkommer 
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köparen resp. tredje man som var rätt ägare till den så.Ida egendomen. 

Som princip torde gälla att exekutiv försäljning inte ger bättre rätt för 

köparen än frivillig försäljning. Rättsläget är något osäkert i fråga om lös

öre. BeträffanJe sådan egendom blir köparen i vart fall skyddad med 

tillämpning av vad som gäller om godtrosförvärv. 1 fråga om registrerat 

skepp m.m. och fast egendom finns numera särskilda bestämmelser (213 a 

U L). som innebär att förvärvaren i princip är skyddad när försäljningen 

har vunnit laga kraft och köpeskillingen erlagts !se närmare under 3 §). 

Laghered11i11ge11. Beredningen erinrar om att den i 5 kap. har tagit upp 

bestämmelser som beträffande egendom av alla slag tillerkänner 

kronofogdemyndigheten befogenhet att ge föreläggande för tredje man 

som påstår bättre rätt att väcka talan vid domstol. När föreläggande inte 

iakttas. är saken klar. Vad som behöver diskuteras här är enligt bered

ningen huruvida försäljning som kronofogdemyndigheten gör ovetande om 

eller utan beaktande av tredje mans rlHt skall stå sig mot tredje mannen. 

Det skulle enligt beredningen från enbart exekutionsrättslig synpunkt 

innebära en vinning. om exekutiv försäljning över hela linjen kunde med

föra ovillkorligt skydd för köparen. frånsett fall då köparen har förfarit 
svikligt. Beredningen har emellertid funnit det vanskligt att gå så långt. i 

allt fall om staten inte ersätter tredje man eventuell förlust. Då det är tvek

samt om statsmakterna vill ta på sig ett sådant ansvar för alla exekutiva 

försäljningar. har beredningen ansett sig böra upprätta sitt förslag från den 
utgångspunkten att staten i princip inte inträder som garant. 

Beredningen framhåller att lösa saker i allmänhet inte är föremål för 

någon registrering och att i den mån registrering sker. t.ex. av bilar, denna 

inte är lika kvalificerad som förhållandet är beträffande fast egendol}l och 

skepp. Det kungörande som sker när lös sak säljs på auktion ger 
regelmässigt inte heller samma upplysning om vad försäljningen gäller 

som kungörandet när fast egendom eller skepp skall säljas. Om misstag 

äger rum och egendom som kan vara föremål för vanligt godtrosförvärv 

säljs till köpare som är i god tro. bör emellertid förvärvet vara skyddat. Det 

torde enligt beredningen saknas bärande skäl till att rätte ägaren skall vara 

bättre ställd. om lös sak säljs exekutivt till någon godtroende köpare än 

om den avyttras frivilligt till godtroende. 

1 fråga om lösa saker, anför beredningen. skulle dt:t med hänsyn till 

köparens möjlighet att göra exstinktivt godtrosförviirv kanske inte i 

praktiken betyda så mycket. om lagakraftvunnen för~.äljning förklaras i 
och för sig beröva tredje man hans rätt eller om köparen skall anses 

skyddad endast om han är i god tro. Beträffande löpande skuldebrev och 

därmed jämförliga fordringar och rättigheter som kan vara föremål för 

godtrosförvärv ligger saken ungefär lika till. Det kan dock vara förenat 

med vissa särskilda vanskligheter att beträffande sådan egendom ge laga

kraftvunnen försäljning i och för sig prekluderande verkan mot tredje man. 

Vad gäller andra fordringar och rättigheter förefal11!r det beredningen 
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äventyrligt att låta exekutiv för5äljning beröva tredje mannen hans rätt. 

Särskilt beträffande detta områd•! påpekar beredningen att det kan finnas 

en rad olika slags upplåtelser som inkräktar på den rätt som en köpare har 

trott sig förvärva. Om t.ex. patenträtt utmäts·. kan tänkas att patent

havaren har upplåtit licenser. Det synes här inte görligt att låta exekutiv 

försäljning prekludera tredje mans rätt. vare sig denne gör anspråk på 

äganderätt till patenträtten eller på någon mera begränsad rätt till denna. 

Enligt beredningen kan det nu behandlade problemet också ha inter

nationell räckvidd. särskilt i frflga om immateriella rättigheter. 

Beredningen har på dessa skäl stannat för att som huvudregel föreslå att 

exekutiv försäljning ger köparen samma rätt som frivillig försäljning. 

Därvid åsyftas försäljning som har vunnit laga kraft. 

Beträffande registrerat skepp och fast egendom framhåller beredningen 

att de nuvarande bestämmelserna om an förvärvaren i princip är skyddad 

mot tredje man bygger på det registreringssystem som gäller för sådan 

egendom. Utmätning skall liksom konkursbeslut antecknas i registren. 

När försäljning blir aktuell skall den kungöras, frånsett möjligheten att fast 

egendom säljs under hand i enklar•! fall. Det synes med hänsyn härtill före

ligga betryggande garantier för att egendom av nämnda slag inte skall 

säljas när den tillhör tredje man. Beredningen föreslår därför inte någon 

ändring av vad som gäller nti. 

Remissyttrandena. RSV anser det beklagligt att beredningen utan mera 

ingående undersökningar har avvisat möjligheten att förbättra exekutiv

köparens rättsskydd. Att en sådan förbättring i viss män skulle verka pris
stimulerande på exekutiva försäljningar synes uppenbart. Verket är för sin 

del av uppfattningen att ett eve·ntuellt ekonomiskt ansvar för staten 

gentemot tredje man för dennes förlust inte skulle behöva bli betungande. 
Som beredningen har uttalat är de:: här endast fråga om försäljningar som 

kronofogdemyndigheten gör ovetande om eller utan beaktande av tredje 
mans rätt. Verket utgår från att det är tvekan beträffande vissa fordringar 

och rättigheter som har föranlett beredningens ståndpunkt. Det synes 

emellertid otillfredsställande att införandet av en generell regel som pre

kluderar tredje mans rätt skall hindras av hänsyn till de problem som kan 

uppkomma vid exekution i detta slag av egendom. RSV anhåller därför att 

frågan övervägs ytterligare och att •!n preklusionsregel tas upp i UB. Även 

domareförbundet anser att frågan om tredje mans rätt vid exekution i 

vanlig lös egendom bör övervägas ytterligare. 

Föredraganden. Det ligger i sakens natur att tvist ibland uppkommer 

om äganderätten till utmätt egendom. Om den som anser att egendomen 

rätteligen tillhör honom och inte glildenären ger sig till känna innan egen- , 

domen har hunnit säljas, blir tvisten som regel löst innan kronofogdemyn

digheten skrider till försäljning, eventuellt genom att tvisten hänvisas till 

domstol. Det kan emellertid förekomma att tredje man framställer sitt 

anspråk beträffande utmätt egendom först sedan egendomen har sålts. Det 
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kan också möjligen inträffa någon gång att tredje man som är rätt ägare till 

utmätt egendom inte kan förehringa ens så mycket skäl för sitt anspråk att 

föreläggande meddelas honom att väcka talan vid domstol. 

I fall då tvist om iiganderiitten undantagsvis inte har klarats ul före 

exekutiv försäljning av egendomen uppkommer fråga vilken rätt till egen

domen som efter försäljningen tillkommer tredje mannen resp. den som 

har förvärvat egendomen vid den exekutiva försäljningen. Beredningen har 

som huvudregel föreslagit all exekutiv försäljning inte skall ge köparen 

bättre rätt till egendomen än frivillig försäljning. I fråga om registrerat 

skepp och fast egendom föreslås dock. i enlighet med vad som giiller sedan 

några år tillbaka. ett starkare skydd för köparen. Beredningens förslag har 

godtagits av niistan alla remissinstanser. I två remissyttranden har emel

lertid ifrågasatts om det inte hör föreskrivas ett mera l!lngtgående skydd 

för köparen. För egen del vill jag anföra följande. 

Exekutiv försäljning ombesö1js av en myndighet och utgör led i ell 

tvångsingripande från myndigheten. Det kan från den utgångspunkten 

synas nalllrligt att den som köper egendom vid exekutiv försiiljning inte 

skall hchöva riskera att i efterhand tvingas avstt1 egendomen till annan. En 

köpare torde också som regel utan vidare utgä från att myndigheten har 

förfarit riktigt. även materiellt sett. och att det inte efter försäljningen skall 

visa sig att egendomen i själva verket tillhörde nägon utomstående. vars 

egendom rätteligen inte hade kunnat utmiitcts och sälja~ .. En ordning som 

innebär att exekutivköpare över lag. frånsett svikligt förfarande. är 

skyddad mot anspråk fran tredje mans sida kan möjligen också i vissa fall 

medföra att försäljningen ger hättre resultat. Frän nu angivna synpunkter 

kan sålunda anföras skäl för att tredje mans anspråk i princip skall fä vika 

för köparens rätt. 

Å andra sidan måste tillhörlig hiinsyn tas även till tredje mannens intres

sen. Lös egendom i allmänhet är inte föremål för registrering. i van fall 

inte någon som motsvarar den kvalificerade registrering som äger rum i 

fråga om skepp och fastighet. Risken för misstag är därför också nägot 

större i fråga om lös egendom i allmiinhet. Detta gäller n~irmast fordringar 

och rättigheter som inte grundas pa presentationspappe". I fråga om sådan 

egendom synes det vanskligt att över lag låta tredje mannen fä stå tillbaka 

för exekutivköparen. När det giiller lösöre. löpande skuldehrev m.m. bör 

en godtroende köpare under alla förhi'lllanden bli skyddad enligt vad som 

gäller om godtrosförvärv. lat vara att han i fråga om lihöre blir skyldig att 

mot kisen avstå egendomen. Om köparen inte var i god tro. synes det 

knappast motiverat att tillerkiinna honom företräde framför tredje man 

som var rätt ägare. 

En ordning som innehär att köparen i princip är skyddad mot tredje 

mans anspråk beträffande egendom av alla slag torde dessutom förutsätta 

att tredje man som förlorar sin riill får ersiillning av staten. Jag är emeller-

8 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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tid inte beredd all föresla ett sådant generellt ersättningsansvar för staten. 

På grund av det anförda godtar jag heredningens förslag att exekutiv 

försäljning som regel inte skall ge köparen bättre rätt iin frivillig försälj

ning. Härigenom uppni\.s också principiell överensstiimmelse med vad som 

gäller i fall da konkursförvaltare sj:ilv säljer egendom som ingår i konkurs

boet. I fråga om registrerat skepp och fast egendom bör emellertid 

köparen. i i)verensstämmelse med vad som gäller redan f.n., ha ett mera 

langtgående skydd mot ansprt1k från tredje man. 

Som har n~imnts i det föregi\.ende utgär departementsförslaget från att 

staten i allmänhet inte skall vara skyldig all utge ersiittning till tredje man. 

vars egendom av misstag har tagit:; i anspräk genom utmätning och sftlts. 

Detta utesluter naturligtvis ink att staten i visst fall kan vara ersättnings

skyldig på skadestftndsrättslig grund. Enligt 3 kap. 2 * skadeståndslagcn 

( 19n:207. omtryckt 1975:404) skall sålunda staten ersätta bl.a. sakskada 

och ren förmögenhetsskada. som ·;ftllas genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar. 

Sådan ersiittningsskyldighet förclig;~er enligt 3 *i samma kapitel endast om 

de krav har blivit åsidosatta som med hiinsyn till verksamhetens art och 

iindamål skäligen kan ställas pä dess utövning. Det bör påpekas att när 

tredje man tillhörig egendom har utmätts och sålts. detta i allmänhet inte 

torde bero pi\. fel eller försummel:;e från förrättningsmannens sida utan 

utgöra ett på presumtion eller anna: förhållande grundat misstag, som inte 

kan läggas nägon tj~insteman till last. 

Jag vill påpeka att hestiimmelsema i förevarande kapitel är tillämpliga 

även när egendom säljs exekutivt under konkurs eller pil grund av före

skrift i annan lag som hänvisar till balken (jfr 8 kap. I ~ tredje stycket). 1 
konkursfallet torde det närmast vara bestiimmelserna i 3 § om försäljning 

av registrerat skepp och fast egendom och ersättningsregeln i 5 * som kan 

bli aktuella. 

Förevarande kapitel i departementsförslaget överensstämmer i allt 

v~isentligt med 15 kap. i beredning.ens förslag. Huvudregeln beträffande 

exekutiv försäljnings verkan har tagits upp i I § i kapitlet. I 2 * hehandlas 

försäljningens verkan när utmätningen konkurrerar med frivillig över

låtelse av egendomen och då fören:,ggande har meddelats att väcka talan 

vid domstol. Därefter tas i 3 § upp bestämmelser om registrerat skepp och 

fast egendom. vilka utgör undantag frän huvudregeln i I §. Vidare regleras 

gäldenärens och borgenärs förpliktelser mot köparen i fall dä dennes 

förvärv inte står sig mot tredje man ( 4 *) samt tredje mans rätt mot gälde

nären och borgenär. när tredje mannen har förlorat sin egendom (5 *). 

Slutligen meddelas bestämmelser on ersättningsskyldighet i visst fall för 

staten (6 * ). 
Bestämmelserna i förevarande kapitel skall givetvis gälla även i 

allmänna mål. 
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I § Denna paragraf. som motsvarar 15 kap. I § i beredningens förslag. 

innehåller huvudregeln om exekutiv försäljnings verkan. 

LaRheredni11ge11. Som har nämnts under kapitelrubriken föreslår bered

ningen att exekutiv försäljning i princip inte skall ge köparen bättre rätt än 

frivillig försäljning. I enlighet härmed anges i I § i 15 kap. att exekutiv 

försäljning som har vunnit laga kraft ger köparen samma rätt till den sålda 

egendomen som frivillig försäljning. om inte annat följer av vad som sägs i 

det följande i kapitlet. Beredningen påpekar att bestämmelsen åsyftar 

försäljningens verkan i sakrättsligt hänseende· och inte betalningsvillkor 

o.d. 

Beredningen framhåller att innebörden av exekutiv försäljning i första 

hand bestäms av vad som enligt kronofogdemyndighetens beslut säljs. När 

kronofogdemyndigheten vid försäljning av viss egendom gör förbehåll för 

särskild rätt därtill. skall köparen naturligtvis respekt·~ra denna rätt. Å 

andra sidan gäller att om rättighet måste förbehållas vid exekutiv försälj

ning för att den skall bestå, egendomen belastas av rättigheten endast om 

sådant förbehåll har skett. Tvistiga frågor bör enligt beredningen i 

allmänhet klaras ut innan försäljning sker. men undantag kan vara på

kallade. Fastighet kan t.ex. ibland böra säljas med upplysning om att vissa 

frågor är oklara. såsom beträffande fastighetens gränser eller i fråga om 

tillbehör. Även när sådan upplysning inte är att betrakta som formligt 

köpevillkor är den av betydelse för köparens rätt. 

Beredningens förslag utgår från att verkställd försäljning skall ha vunnit 

laga kraft för att den skall fä åsyftad verkan. Det är inle avsett att denna 

ståndpunkt skall hindra att såld egendom. om det är lämpligt. omedelbart 

överlämnas till köparen när denne har betalt köpeskillingen. trots att 

försäljningen inte har vunnit laga kraft. 

Beredningen framhåller att tredje man kan överklaga verkställd försmj

ning och fä den undanröjd. Försäljningen kan också möjligen bli undanröjd 

efter anlitande av extraordinära rättsmedeL När lagakraftvunnen försälj

ning inte medför att tredje man förlorar sin rätt till såld egendom. kan han 

även vända sig direkt mot köparen och vindicera egendomen resp. i fråga 

om särskild rätt till egendomen kräva att denna rätt respekteras. 
Beträffande tredje mans rätt mot köparen när denne inte är skyddad 

nämner beredningen den situationen att tredje mannen har hunnit gardera 

sig vid köpeskillingsfördelningen och därvid har fått ut hela eller en del av 

köpeskillingen. Han bör givetvis inte både behålla vad han då har mottagit 

och fä egendomen åter från köparen. Beredningen utgår från att tredje 

mannen måste. mot återfående av egendomen. utge till köparen vad han 

har lyft av köpeskillingen jämte upplupen ränta. Om äter tredje mannen 

endast har vänt sig direkt mot köparen och vunnit tillbaka egendomen 

från denne. har köparen rätt att få gottgörelse för erlagd köpeskilling av 

gäldenären eller borgenär som är ersättningsskyldig enligt 4 § i 15 kap. 
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Beredningen anmärker att det vid försäljning av lösöre, löpande skulde

brev o.d. som kan vara föremål for exstinktivt godtrosförvärv eventuellt 

kan inträffa att köparen har e,fter försäljningen kommit i ond tro innan han 

får egendomen i sin besittning. Han kan då överklaga försäljningen, om 

han med hänsyn till vunna upplysningar inte vill stå fast vid köpet. Har 
även köpcskillingsfördelning hunnit äga rum, måste också den helt eller 

delvis gå åter för att syftet skall uppnås. Undanröjande av fördelningen 

kan givetvis vålla komplikationer, om medlen redan har betalts ut. Det är 

emellertid ytterligt osannolikt att :;ituationen skall inträffa. Beredningen 

har därför inte ansett det påkallat alt göra något undantag från de allmänna 
reglerna om godtrosförvärv. Annars kunde det i och för sig vara tänkbart· 

att - med avvikelse från vad som anses gälla vid godtrosförvärv av hit

hörande egendom - hänföra kravet på god tro till försäljningsögonblicket i 

stället för besittningstagandet. 

I fråga om annan lös egendom än nyss har nämnts blir. anför bered

ningen, köpare av egendomen inte skyddad, frånsett fall då utmätningen 

har företräde framför överlåtelse från gäldenären eller dä tredje mannen 

har förlorat sin rätt efter föreläggande (jfr 2 § ). Om köparen får kännedom 

om att egendomen i själva verket inte tillhörde gäldenären, är han inte 

skyldig att stå fast vid köpet men torde vara hänvisad att anlita ordinärt 

eller extraordinärt rättsmedel för att få försäljningen hävd. Köparen kan ha 

intresse därav för att han skall återfå erlagd köpeskilling, om det finns 

nflgon praktisk möjlighet därtill. Även här kan tänkas uppkomma sådana 

komplikationer som nyss har nämnts i fall dä köpeskillingsfördelning har 

hunnit äga rum. Om man i likhet rr.ed beredningen inte är beredd att låta 

lagakraftvunnen exekutiv försäljning ge köparen ovillkorlig rätt till det 

sålda, kan emellertid inte undvikas att man teoretiskt får räkna med sådana 

komplikationer. 
Beredningen påpekar att bestämmelserna om verkan av försäljning är 

tillämpliga inte bara vid försäljning på auktion utan även vid underhands
försäljning. när sådan får äga rum. 

Fiiredraganden. Frågan vilken rätt till exekutivt såld egendom som bör 

tillkomma köparen resp. tredje man som var rätt ägare till egendomen har 

behandlats närmare under kapitelrubriken. Som framgår av vad som. 

anförs där delar jag beredningens mening att exekutiv försäljning som 

regel bör ge köparen samma rätt i förhållande till tredje man som frivillig 

försäljning. Beredningen har föreslagit en bestämmelse härom i I §i 15 kap. 

Av bestämmelsen framgår att exekutiv försäljning i allmänhet inte ger 

köparen ett ovillkorligt skydd. Genom en sådan regel undanröjs också den 

ovisshet som f.n. råder i frågan. Jag godtar sålunda beredningens förslag. 

Bestämmelsen förutsätter att försäljningen har vunnit laga kraft. Jag vill 

påpeka att för klagan över exekutiv försäljning föreslås generellt gälla en 

tid av tre veckor. räknad från försäljningen ( 18 kap. 9 ~tredje stycket). 
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2 § I denna paragraf. som motsvarar 15 kap. 2 §i beredningens förslag. 

anges vissa undantag fr;\n huvudregeln i I § om köpan!s rätt till exekutivt 

såld egendom. 

l.<1ghercd11i11ge11. Beredningen framhåller att beträffande överlåtelse av 

olika slag av egendom gäller enligt uttryckliga bestämmelser eller oskrivna 

regler att besittningstagande. denuntiation eller annan åtgärd skall ha 

vidtagits för att överlåtelsen skall gälla mot överlåtarens borgenärer. 

Utmätning som sker innan sådan åtgärd har vidtagits har företräde framför 

överlttlelsen. Enligt 5 kap. 27 § i beredningens förslag får gäldenären i 

a. fm;inhet inte förfoga över utmätt egendom till skada för utmätnings

sökanden. Utmätningen har alltså i princip företräde framför överlåtelse 

som sker i strid med nämnda förfogandeförbud. Vad nu har sagts gäller i 

princip även pantuppli'ltelse. De problem som kan uppkomma beträffande 

konkurrens mellan utmätning och överlåtelse (resp. pantsättning) har 

beredningen behanulat närmare under 5 kap. 28 *· 
Beredningen erinrar vidare om att 5 kap. 19 och 24 §§ i förslaget ger 

möjlighet att vid tvist om äganderätten till utmätt egendom förelägga tredje 

r·rnn att väcka talan i saken vid domstol vid påföljd att han förlorar sin rätt 

mot sökanden. om han inte iakttar föreläggandet. 

Gemensamt för samtliga nu nämnda fall är enligt beredningen att när ut

mätning ger sökanden företräde framför överlåtelse erter pantutfästelse till 

tredje man eller tredje man efter föreläggande har förlorat sin rätt mot 

sökanden. utmätt egendom får säljas men att tredje man inte har förlorat 

sin rlitt i förhållande till utmätningsgäldenären. Denna rätt har emellertid 

övergått i rätt till överskott efter skedd försäljning resp. ett mer eller 

mindre omfattande ersättningsanspråk. 
Angående förhållandet mellan utmätning och panträtt på grund av 

inteckning ges. anför beredningen vidare. bestämmelser i 9 §förmånsrätts

lagen och 5 kap. 28 *andra stycket i förslaget. Utmätning kan även ge före

träde framför annan upplåtelse av rättighet än pantutfästelse. Enligt 5 kap. 

28 § tredje stycket i beredningens förslag medför utmätning av fast 

egendom företräde framför rättighet i egendomen. om ärende angående 

anteckning om utmätningen tas upp senast på den inskrivningsdag då 

inskrivning söks av rättigheten. I fråga om dessa rättigheter gäller, anför 

beredningen. att försäljningsvillkoren reglerar huruvida de skall bestå efter 

försäljningen eller falla bort. 

Mot bakgrund av det sagda föreslår beredningen i 15 kap. 2 § vissa 

undantag från huvudregeln i I §. vilka enligt beredningen kan tyckas vara 

självklara men som ändå har synts böra anges uttryckligen. om principen i 

I § blir lagfäst. I första stycket av paragrafen anges sålunda att den som 

förvärvar egendom vid exekutiv försäljning skall vara skyddad när 

utmätning enligt lag - skriven eller oskriven - ger företräde framför över

låtelse av egendomen eller upplåtelse av särskild rätt till denna. Under 

"särskild rätt'" inkluderas enligt beredningen i första hand panträtt men 

14 kap. 2 .9 717 



Prop. 1980/81: 8 

däri ingi"\r iiven annan begränsaJ sakrätt. Bl.a. hör nyttjanderätt till fast 

egendom hit. iiven om detta f.n. :nte synes ha någon praktisk betydelse. I 

den mt111 nyttjanderätt till lös egendom över huvud kan bli bindande mot 

upplfttarens borgenärer faller upplfttelse därav in under bestämmelsen. 

I andra stycket av 2 * uppmärksammas det fallet att tredje man efter 

förel~iggande enligt 5 kap. 19 eller 24 § i förslaget har f?rlorat sin rätt mot. 

sökanden. Bestiimmelsen innebär att tredje man därmed även har förlorat 

sin talan mot den snm vid efte1föijande exekutiv försäljning förviirvar 

egendomen. Vad som har sagts nu gäller däremot, framhåller beredningen, 

inte när föreliiggande har meddelats enligt 5 kap. 25 * beträffande influtna 

medel. trots att tvisten även i sadant fall, åtminstone prejudiciellt. avser 

frtigan vem egendomen tillhörde. 

Beredningen papekar att i fråga om registrerat skepp och fast egendom 

kompletteras 2 * av bestämmelse:rna i 3 ~ i förslaget. När försäljning a 11 

s~1dan egendom har vunnit laga kraft och köpeskillingen har erlagts. blir 

köparen skyddad under diir angivna förntsättningar. hve~ om 2 * inte är 

tilliimplig. Retrliffande samhandet mellan 2 och 3 ** framhaller bered

ningen att om förutsiittning för förvärvares skydd finn.s redan enligt. 2 *· 
krl111ofogdemyndigheten kan utan vidare sälja egendomen. Klagan över 

utmiitningen och försäljningen som grundas på påstådd bättre rätt till egen

domen kan inte leda till nagot resultat. Om däremot 2 * inte är tillämplig. 

kan tredje man eventuellt efter klagan över utmätningen och försäljningen 

fa dem undanröjda. Men om för>äljningen vinner laga kraft. går tredje 

mannens riitt till egendomen förlorad under förutsiittningar som anges i 3 

~- frrmsett att försäljningen eventuellt kan angripas med extraordinärt 

riittsrnedel. 

Re111issyttr1111de1111. Utredningen angile11de inskri1·ning 111" riitt till l1(fi

.fiirtyg 111.111. tar upp det fallet att utmätning har skett för fordran. som är 

förenad med panträtt eller rctentionsrätt i den utmätta egendomen. Utred

ningen framhåller att exekutivköparens riitt i sådant. fall liksom borge

närens enligt sakens natur gäller mot var och en. Konkurrerande iigande

riittsanspr~ik kan inte avse mer än eventuell rätt till utdelning ur köpeskil

lingen. Enligt utredningen är väl .Jet nu sagda självklart men tillräckligt 

viktigt för att komma till klart uttr)'ck i lagtexten. 

Fiiredraga111/e11. Beredningen har i 15 kap. 2 * föreslagit bestämmelser 

om köparens rätt till exekutivt såld egendom dels för det fallet att utmät

ningen har företräde framför överlåtelse av den utmätta egendomen eller 

upplåtelse av särskild rätt till egendomen dels för det fallet ·.~tt tredje man 

efter föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden. Bestämmelserna 

innebär att i dessa fall även den som förvärvar egendomen vid exekutiv 

försäljning iir skyddad mot tr~dje mannens anspråk. Förslaget har i sak 

godtagits av samtliga remissinstanser. 

För egen del vill jag framhålla att det förhållandet att utmätning har 

företräde framför tredje mans anspråk innebär att den utmätta egendomen 
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får tas i anspr[lk för utmätningssökandens fordran. En nöuvändig kon

sekvens härav är att iiven Jen som köper egendomen vid exekutiv försiilj

ning blir skyddad mot tredje mannens anspråk . .Ä.vcn om denna kon

sekvens får anses självklar. är Jet enligt min mening Himpligt att en ut

trycklig föreskrift i saken tas upp i UB. särskilt mot bakgrunu av den i I * 
upptagna huvudregeln om verkan av exekutiv försäljning. Diiremot anser 

jag inte att i paragrafen behöver regleras förh:illanuet till upplåtelse av 

särskild rätt till egendom. som säljs exekutivt. Konkurrens mellan förviirv 

vid exekutiv försäljning och uppltttelse av särskild riitt till egendomen 

regleras nämligen inte i övrigt i förevarande kapitel. 

I övrigt överensstiimmer 2 ~ i departementsförslaget i sak meu bered

ningens förslag. Eftersom bestämmelsen om företriide mellan utmätning 

och överlfltelse har avseende inte endast pfl situationer som regleras i lag 

utan även på fall som saknar uttrycklig lagreglering. har uttrycket '"enligt 

lag'" fätt utgå i departementsförslaget. 

En remissinstans har tagit upp det fallet att utmiitning har skett för 

fordran. som är förenad med panträtt eller rctentionsrätt i den utmätta 

egendomen. och förordat att uttrycklig bestämmel'e meddelas om att 

exekutivköparen i sadant fall är skyddad mot treuj.~ man som var rätt 

ägare till egendomen. Med anledning härav vill jag påpeka all när bestäm

melserna i förevarande kapitel reglerar företrädet mellan den som 

förvärvar utmätt egendom vid exekutiv försäljning och tredje man som var 

riitt iigare till egendomen. avses fall då egendomen på grund av tredje 

mannens äganderätt rätteligen inte haue kunnat tas i anspråk för utmät

ningssökandens fordran. I det nu berörda fallet tillhörde egendomen 

visserligen tredje man vid tiden för utmätningen. Borg1:nären har emellertid 

på grund av sin säkerhetsrätt varit berätligad att ta i anspråk egendomen 

oavsett vem som var iigare. ltit vara att utmätningsgäldenären inte har 

varit behörig att representera egendomen. Härav följa också att den som 

har förvärvat egendomen vid exekutiv försiiljning är ~.kyddad mot anspräk 

från tredje mannen. Någon uttrycklig bestämmelse hiirom hchi.ivs inte 

enligt min mening. I den mån egendomen har gett överskott skall detta 

naturligtvis tillkomma tredje mannen och inte utmätningsgälden~iren. 

3 § Denna paragraf innehåller särskilda bestär1melser beträffande 

registrerat skepp och fast egendom. Den motsvarar 15 kap. 3 ~ i bered

ningens förslag. 

Giillande rätt. Enligt 201 * 4 mom. U L gäller att sedan utmätt fast egen

dom eller utmätt skepp. andel däri eller villkorlig äganderätt till sådant 

skepp eller andel däri har sålts. utmätningen inte fär överklagas annat ä'1 i 

samband med klagan över försäljningen. Det innebär att klagan över 

utmätningen är avskuren sedan försäljningen har vunnit laga kraft. 

Bestämmelsen i 201 § 4 mom. U L kompletteras av reglerna i 213 a §.Där 

anges i I mom. första meningen att när exekutiv försäljning av fast 
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egendom har vunnit laga kraft och köpeskillingen har erlagts. den som 

åberopar annat förvärv av egendomen från gäldenären eller nägon hans 

företrädare har förlorat sin rätt mot köparen. Enligt andra meningen i I 

mom. har även den som åberopar att gäldenärens eller någon hans före

trädares åtkomst var ogiltig eller av annat skäl inte gällde mot rätte ägaren 

förlorat sin rätt mot köparen, om lagfart var beviljad för gäldenären vid 

den exekutiva försäljningen. I 2 mom. föreskrivs beträffande registrerat 

skepp. andel däri eller villkorlig äganderätt till sådant skepp eller till andel 

däri att om exekutiv försäljning av sådan egendom har vunnit laga kraft 

och köpeskillingen har erlagts, köparens förvärv skall gälla. även om 

gäldenären inte var rätt ägare. s~tvida gäldenärens åtkomst var inskriven 

vid försäljningen. 

Laghered11i11Ke11. I 3 §i 15 kap. har beredningen tagit upp bestämmelser 

som överensstämmer med 213 a ~ 1 och 2 mom. U L. Bestämmelserna 

ansluter emellertid till paragrafens lydelse enligt remiss till lagrådet den 26 

april 1972. Beredningen· påpekar att bestämmelserna är begränsade till 

försäljning av registrerat skepp oc:h fast egendom. Av 2 kap. 9 och 10 9§ i 

beredningens förslag framgår emellertid att bl.a. även ande.I i skepp eller 

fastighet och villkorlig äganderätt till sådan egendom inbegrips. 

Beredningen erinrar om att i förarbetena till de nuvarande bestäm

melserna har förutsatts att dessa inte skulle kunna med framgång åberopas 

av köpare som har förfarit svikligt. t.ex. om han som utmätningssökande 

har anvisat egendomen till utmätn ng trots att han kände till att gäldenären 

inte var ägare. Beträffande registrerat skepp tillägger beredningen att redan 

bestämmelsen i 19 * sjölagen och 15 kap. 2 ~ i beredningens förslag ger 
praktiskt sett exekutivköparen det skydd som avses med första stycket av 

3 §. 

I fråga om talan mot bakomliggande utmätning erinrar beredningen om 

att enligt beredningens förslag även försäljningen skall handhas av krono

fogdemyndigheten. Om verkan av lagakraftvunnen försäljning från sist

nämnda utgångspunkt regleras så som sker i beredningens förslag. synes 

det inte finnas tillräcklig anledning att avskära tredje man från möjligheten 

att överklaga själva utmätningen sedan försäljningen har vunnit laga kraft. 

Någon motsvarighet till 201 § 4 mom. UL tas därför inte upp i bered

ningens förslag. I sak innebär ändringen enligt beredningen inte stor 

skillnad. Vad frågan gäller är endast huruvida rätt ägare som har försuttit 

tid att överklaga skedd försäljning ~;kall få lyfta influtna medel som alltjämt 

finns tillgängliga eller om dessa >kall gå till utmätningssökanden eller 

annan borgenär resp. till den som i ärendet har antagits vara ägare. 

I anslutning till 3 § nämner beredningen det fallet att egendom, vilken 

framstår som tillbehör till fastighet, har sålts för sig. Om sådan försäljning 

har avsett objekt som kan vara föremål för godtrosförvärv och försälj

ningen har vunnit laga kraft. kan enligt beredningen tredje man inte göra 

gällande någon rätt till egendomen. frånsett möjligheten att använda extra-
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ordinära rättsmedel mot godtroende köpare. Däremot är han oförhindrad 

att hos kronofogdemyndigheten göra gällande sin rätt till influtna· medel. 

Denna möjlighet upphör emellertid när medlen har disponerats på 

bindande sätt. 
Om även själva fastigheten har sftlts och för tillbehör influtna medel har 

tagits i beräkning vid bestämmande av villkoren för försäljningen. torde 

sålunda enligt beredningen denna disposition inte kunna angripas annat än 

genom klagan över försäljningen av fastigheten. eventuellt med hjälp av 

extraordinärt rättsmedel. Medlens användning har, anför beredningen. 

genom 13 kap. 16 § fixerats till vissa fordringar och denna bindning kan 

inte hävas utan att fastighetsförsäljningen undanröjs (jfr 6 kap. I 2 § första 

stycket andra meningen 18 ). Skulle försäljning av sjiilva fastigheten 

inställas och sker fördelning av de influtna tillbehörsmedkn. blir fördelade 

medel också oåtkomliga för tredje man. sedan fördelningsbeslutet har 

vunnit laga kraft (jfr 6 kap. 13 § JB). med det förbehåll som följer av 15 

kap. 5 § i beredningens förslag. 

Fiiredrai:anden. Som jag har framhållit i det föregåend1: bör beträffande 
exekutiv försäljning av registrerat skepp och fast egendom gälla ett mera 

långtgående skydd för köparen än vid försäljning av annan egendom. Jag 

godtar sålunda i princip vad beredningen har föreslagit i 15 kap. 3 §. I 

departementsförslaget har emellertid bestämmelserna avfattats i överens

stämmelse med den nu gällande lydelsen av 213 a § U L. 

I första stycket av 3 § behandlas registrerat skepp och i andra stycket 

fast egendom. Att bestämmelsen i första stycket. som utt::yckligen nämner 

endast registrerat skepp. är tillämplig även beträffande andel i registrerat 

skepp och villkorlig äganderätt till sådant skepp eller till andel däri följer 

av I kap. 10 §i departementsförslaget. Enligt I kap. 9 § jämstiills skepps
bygge med skepp. 

Jag delar beredningens mening att i U B inte bör tas upp motsvarighet till 

vad som f.n. gäller enligt 201 ~ 4 mom. UL om att utmätning av skepp 

m.m. och fast egendom inte fär överklagas sedan exekutiv försäljning av 

egendomen har vunnit laga kraft. 

4 § I paragrafen regleras gäldenärens och borgenärs e:~siittningsskyldig

het mot köparen, när dennes förvärv inte står sig mot tredje man. Para

grafen motsvarar 15 kap. 4 § i beredningens förslag. 

Giil/ande riitt. Några uttryckliga regler om ersättningsansvar för utmät

ningsgäldenären när tredje man tillhörig egendom har tagits i anspråk finns 

inte i UL. Sådant ansvar har emellertid ansetts åvila gäldenären. om den 

som vid exekutiv försäljning har förvärvat utmätt egendom tvingas avstå 

egendomen till tredje man. Hur långt iinsvaret sträcker sig torde dock 

vara ovisst. Bestämmelserna om hemulsansvar i 59 § lagen ( 1905:38 s. I) 

om köp och byte av lös egendom och i 4 kap. 21 § JB torde inte vara fullt ut 

analogiskt tillämpliga på exekutiv försäljning. 
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Utmätningssökande, som har fätt betalning i följd av exekutiv försälj

ning av egendom som sederrrera frängär köparen, torde inte vara skyldig 

att utge ersättning till köparen annat än på brottslig grund och möjligen 

även om han i annat fall inte var i god tro. 

Lt1ghered11i11grn. Beträffande gäldenärens ansvar mot köpare som 

nödgas avstn exekutivt förvärvad egendom till tredje man anser bereJ

ningen att Jet ligger närmast till hands att inte utan vidare ålägga gälJe

nären annan förpliktelse än att ersätta köparen de11nes skada i den m;)n 

giilJenären nvilande skulder har blivit betalda och han har fält uppbära 

överskott. Dessutom bör gäld1~nären kunna åläggas att ersiitta även annan 

skada som han har v;'illat köparen. om han har förfarit vardslöst. De 

förpliktelser som nu har nämnts föreslås alltsft åvila gäldenären iiven om 

han inte sjiilv som siiljare har gjort något ät<tgande. Bestiimmelser hiirom 

har tagits upp i första stycket av 15 kap. 4 *· 
Den ersättning som i första hand bör tillkomma köparen med anledning 

av att egendomen frångår honom motsvarar. anför beredningen. den köpe

skilling som han har erlagt. Cäldenärens strikta ansvar är maximerat på 

samma sätt. Av köpeskillingen kan emellertid en Jet ha betalts ut till pant

havare eller annan förmånsberättigad borgenär. som var berlittigad till 

hetalning ur egendomen oavsett vem som var iigare. I den m;\n sådan 

borgeniir har fä.tt hetalt ur kö9eskillingen hör inte giildeniiren - lika litet 

som horgeniiren - vara skyldig ersätta köparen för dennes skada med 

anledning av försäljningen. 

Vad som har förekommit Vid försäljningen och därav föranledd likvid 

har enligt beredningen betydelse iiven för den inbördes uppgördse som 

m;'iste iiga rum mellan köparen och tredje mannen. Om köpeskilling som 

köparen har erlagt har använt> till betalning av sådan borgenärs fordran 

som har niimnts nyss. bör köparen inte vara skyldig att avtriida t.:gen

domen till tredje mannen utan att han gottgörs för att köpeskillingen har 

anviints till tredje mannens ny1la. Eljest skulle dennt.: kunna göra en obe

hörig vinst pi\ köparens bekosi11ad. Beredningen utgär från att detta giiller 

utan siirskild bestLimmelse. All i förevarande sammanhang uttryckligen 

rt.:glera riittsverkningarna av klander för de speciella fall som här är i fråga 

har inlt' synts lämpligt. 

Beträffande ränta pi\ det bek1pp för vilket gäldenären skall svara utgår 

beredningen från att reglerna i 2 kap. 18 § om skyldighet att utge ränta på 

uppburna medel som skall betalas tillbaka blir tilliimpliga, direkt eller ana

logiskt. 

Beredningen utgår fran att kronofogdemyndigheten, frånsett vad som 

direkt följer av lag, inte kan ådra gäldenären personligen några inomobliga

toriska förpliktelser genom försäljning som myndigheten verkställer. 

Däremot kan gäldenären i samband med exekutiv försäljning tänkas fri

villigt åta sig visst ansvar. Ett s;\dant atagande regleras inte i förslaget. 

I fräga om borgenärs ansvar är det enligt beredningens mening rimligt att 
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borgenär som har fått betalning åläggs att i motsvarande mån solidariskt 

med gäldenären gottgöra köparen skada som denne har lidit. om borge

nären inte var i god tro när han mottog betalning. Bestämmelse härom har 

tagits upp i andra stycket av 4 ~. Den är avsedd att gälla även beträffande 

annan borgenär än utmätningssökanden. t.ex. företagsinteckningshavare. 

Med att borgenären inte var i god tro avses enligt beredningen att borge

nären insåg eller hade bort inse att han på gnmd av tredje. mans -rätt till 

egendomen inte hade rätt till betalning ur denna. Om borgenären t.ex. har 

gjort godtrosförvärv av panträtt. skall han givetvis vara 5kyddad. Bered

ningen framhåller att bestämmelsen över huvud inte grundar något ersätt

ningsanspråk mot borgenär. vilken hade panträtt som gällde mot rätte 

ägaren. Panthavaren kan dti inte vara i ond tro beträffande sin rätt till 

betalning. 

Eftersom försäljningen handhas av kronofogdemyndigheten torde enligt 

beredningen någon undersökningsplikt inte åvila borg•:när i fråga om 

gäldenärens rätt till egendomen. Skadeståndsansvar kan därför praktiskt 

sett knappast komma i fråga annat än om borgenären ändå kände till 

omständigheter som tydde på att egendomen inte tillhörde gäldenären. 

Vad angår den tidpunkt då borgenär måste ha varit i god tro för att bli 

skyddad mot ersättningsanspråk anser beredningen att borgenär, som före 

försäljningen eller köpeskillingsfördelning kommer i ond tro. inte har 
anspråk på att skyddas mot återkrav med anledning av b1!talning som där

efter sker till honom. Det naturliga synes vara att kräva god tro hos borge

nären när han får betalning. Med betalning bör likställas att medel har 

avsatts för borgenärens räkning. 
Beredningen framhåller att den föreslagna möjligheten för köparen att. 

om han går miste om den förvärvade egendomen, vända sig mot borgenär 

som inte var i god tro är avsedd att omfatta även det fallet att både borge

nären och köparen var i ond tro. Det torde i allmänhet även då ligga 

närmare till hands att borgenären får bära den förlust som det kan medföra 
för honom att ersätta köparen än att motsvarande förlust skall drabba 

köparen. Undantag kan emellertid enligt beredningen tänkas då jämkning 

på grund av köparens med vållande bör ske enligt allmänna regler. 

Även i fråga om borgenärs ersättningsskyldighet bör enligt beredningen 

ränta beräknas enligt reglerna i 2 kap. 18 §. 

Om begränsad sakrätt som köparen inte har behövt räkna med finnes 

belasta den sålda egendomen. bör enligt beredningen åtminstone bestäm

melsen om ersättningsskyldighet för culpös gäldenär när exekutivt såld 

egendom frångår köparen tillämpas analogiskt. 

Remissyttrandena. Sl'ea hm•riitt ifrågasätter om inte en regel om 

ansvar för rättsliga fel bör ha en vidare räckvidd än brist i gäldenärens 

äganderätt och gälla även rådighetsinskränkningar och andra begräns

ningar i gäldenärens rätt som drabbar köparen. Om emellertid de före

slagna bestämmelserna uppfattas som endast avseende äganderätt som 
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frång:lr köparen, kan man 1:nligt hovrätten fråga sig om gäldenärens 

ansvar bör gälla alltid. När egendomen frångår köparen måste enligt 

hovrätten situationen ha varit sådan att köpare,1 inte har gjort något 

godtrosförvärv. vilket kan ha berott på ond tro eller. vid lösöre. att 

egendomen inte har traderats. Har gäldenären gjort en dubbeldisposition. 

är det tydligt att han bör svara mot köparen. I andra fall verkar frågan mer 

tveksam. Läget kan i vart fall inte helt likställas med situationen vid 

frivillig försäljning. Hovrätter. tar också upp frågan vad som över huvud 

skall gälla om fel i sålt gods och om ansvaret för sådant fel. Motiven 

klargör visserligen att gäldenären inte personligen ådrar sig inomobliga

toriska förpliktelser. men man kan då enligt hovrätten fråga sig om krono

fogdemyndigheten ädrar sig s~dana eller om köparen inte har vanliga köp

rättsliga rättigheter. 

Beträffande bestämmelsen i andra stycket förutsätter jordhrukskasse

j('irhunder att begreppet god tro när det gäller juridiska personer ges 

samma innebörd som i J B. Bank bör alltså inte förutsättas vara i ond tro på 

grund av kunskap hos tjlinsternan som inte handlägger själva indrivnings

ärendet. 

Fiiredraganden. Beredningen har i 15 kap. 4 § föreslagit regler om den 

situationen att den som har för·•ärvat egendom vid exekutiv försäljning har 

fätt avstå egendomen till tredje man som var rätt ägare. Bestämmelserna 

innebär att gäldenären och borgenär är skyldiga att under vissa förutsätt

ningar ersätta den skada som köparen härigenom har lidit. En remiss

instans har ifrågasatt om inte även ansvaret för rådighetsinskränkningar 
och andra begränsningar i gmdenärens riitt som drabbar köparen bör reg

leras. Med anledning härav vill jag framhålla att i förevarande kapitel 

regleras över huvud inte annan rättsverkan av exekutiv försäljning än 
sådan försäljnings verkan mot tredje man som gör anspråk på ägande

rätten till egendomen och köparens rätt i sådana fall. Bestämmelserna 
härom har sin grund i att det emellanåt förekommer att tredje man efter 

exekutiv försäljning gör ansprtlk på den sålda egendomen. De har också 

nära samband med reglerna i 4 kap. i depa11ementsförslaget om för

hållandet till tredje man och om lösande! av tvist om äganderätten som 

kan uppkomma under handläggningen av ett utsökningsmål (4 kap. 17-26 

~*). Frågan om andra rättsliga fel eller om rådighetsfel i exekutivt såld 

egendom torde vara av mera teoretiskt än praktiskt intresse. Det skulle 

dessutom knappast vara möjligt att generellt reglera denna fräga i UB 

beträffande all slags egendom .. lag anser sålunda att i paragrafen inte bör 

tas upp bestämmelser angå.ende andra fel i exekutivt såld egendom än 

sådant som utgörs av att egendomen inte tillhörde gäldenären. 
Beredningens förslag om i vad mån den som har förvärvat egendom 

exekutivt men nödgats avstå egendomen till tredje man skall vara berätti

gad till ersättning för sin förlust går ut på att gäldenären skall vara ersätt

ningsskyldig i den mån någon hans skuld har blivit betald till följd av 

14 kap. 4 § 724 



Prop. 1980/81: 8 

försäljningen eller han sjiilv har fä.tt betalning ur köpeskillingen samt att 

ondtroende borgenär skall vara ersiillningsskyldig i den m.1.n han har fött 

betalning. Har gäldenären handlat vårdslöst. skall hans ersättningsskyldig

het dock inte vara bcgriinsad p<l sätt har sagts nu. Förslaget har godtagits 

av praktiskt taget alla remissinstanser. En remissinstans har dock ifråga

satt om gäldenärens ersiittningsansvar bör gälla i alla fall då egendomen 

frflngär köparen. Med anledning härav vill jag nämna följande. 

Huvudregeln i I *om företrädet mellan exekutivköparen och tredje man 

som var rätt ägare kan sägas innebära att exekutivköparen i princip får 

vika för tredje mannen. Viktiga undantag härifrt111 gitller emellertid. i 

första hand när köparen har gjort godtrosforvärv till lösöre m.m. och i 

fall som avses i 2 och 3 ~*· Niir tredje man tillhörig egend•Jm har tagits i 

anspråk genom utmiitning och exekutiv försäljning. har gäld•!nären gjort en 

oberättigad vinst. Denna består i att honom ävilande skuld har blivit 

betald och att han eventuellt har fall uppbära överskott av köpeskillingen. 

Även om gäldenären inte har förtigit c mstiindigheter som kronofogde

myndigheten inte kände till eller pt1 annat sätt medverkat t.ill att egendom 

som tillhörde tredje man har tagits i ansprf1k. iir det enligt min mening 

rimligt att gäldenären skall vara skyldig att ersätta köparens skada i den 

mån den motsvarar s{1dan vinst. Detta giiller iiven om köparen undan

tagsvis har måst avstå egendomen till tredje man pf1 grund av ond tro. Jag 

godtar därför beredningens förslag om giildenärens ersättningsansvar. 

Bestämmelserna har emellertid i departementsförslaget förtydligats så att 

det framgår klart att de reglerar endast fall då köparen tvingas avstå 

egendomen pfi grund av att den tillhörde tredje man. Även ett par andra 

jämkningar har gjorts i förtydligande syfte. 

Även andra stycket i paragrafen. som reglerar borgenfö·s ersättnings

skyldighct. överensstämmer i sak med beredningens förslag. Som en 

remissinstans har antytt bör god tro hos borgcniir som lir bank eller annan 

juridisk person inte vara utesluten enhart därför att annan tjiinsteman hos 

borgenären än den eller de som har haft befattning med indrivningen av 

borgenärens fordran kiinde till eller borde ha kiint till att den utmiitta egen

domen inte tillhörde gäldeniiren. om det vid ett bedömande av omständig

heterna inte framstår som rimligt att lägga detta horgenären till last (jfr 

prop. 1971:179 s. 36). 

En remissinstans har tagit upp frågan vad som över huvud skall gälla 

angående fel i exekutivt såld egendom och om ansvaret för sådana fel. De 

problem som kan uppkomma när exekutivt salll egendom påstås vara 

.behäftad med fel av olika slag kan emellertid inte behandla' närm_are inom 

ramen för förevarande lagstiftningsärende. Jag vill endast nämna följande. 

Som heredningen har framhållit adrar inte kronofogdemyndigheten gälde

nären några köprättsliga förpliktelser genom exekutiv försäljning. 

Exekutiv försiiljning får anses avse egendomen i befintligt skick. Detta 

gäller ocks:'t vid underhandsförsiiljning. iiven om det inte har angetts 
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ullryckligen. Köparen hiir diirför inte kunna tlberopa faktiska fel i egen

domen annat iin under siirskilda förutsiittningar. t.cx. om egendomen inte 

motsvarar den beteckning under vilken den har bjudits ut (se betriiffande 

frivillig försiil_ining av lös egendom på auktion 48 * köplagen: jfr 83 * första 

siycket 8 USKI. AetriilTande riittsliga fel som består i att den sålda 

egendomen visar sig vara belastad med en riittighet som köparen inte har 

behövt riikna med anser jag i likhet med beredningen att ersättnings

skyldighet i vart fall hör ::\vila giildenärcn. om han har förfarit värdslöst. 

Om köparen vill hiiva köpet. måste beaktas att exekutiv försäljning sker 

gcnnm hes lut av kronofogdemyndigheten .. För köpets hävande måste 

dlirför kriivas att försiiljningcn undanröjs efter klagan över denna i ordinär 

eller extraordinär viig. Jag vill p::1peka att enligt 18 kap. ~I* rredje stycket 

i departcmentsförslagct användande av siirskilda riittsmedel inte utan 

synnerliga skiil fär föranleda att exekuriv försiiljning hävs. 

Den närmare bedömningen av de problem som kan uppkomma när 

någon som har förvärvar egendom genom exekutiv försäljning undan

lagsvis gör giillanJe all egendomen iir behäftad med fel torde kunna över

lämnas är riittstilliimpningen. 

5 * Paragrafen. som motsvarar 15 kap. 5 §i beredningens förslag, inne

htiller bestiimmelscr om tredje m rns riitt mot giildenären och borgenär i fall 

Ji1 tredje mannens äganderätt går förlorad genom exekutiv försäljning eller 

genom indrivning av utmätt ford1·an. 

Gii/11111de riill. När exekutiv försäljning medför att tredje man förlorar 

sin egendom. kan gäldenären vaa ersättningsskyldig mot tredje mannen 

pi\ inomobligatorisk grund. Äve:1 i andra fall torde gäldenären kunna bli 

skyldig utge ersättning. Under vilka förutsiittningar sådan ersättnings

skyldighet föreligger är emellertid ovisst. Det iir också oklart om ersätt

ningsskyldighetcn är begriinsad till vad som har kommit gäldenären till 

godo eller om gtildeniiren är er~;ättningsskyldig för hela den skada som 

tredje mannen har lidit. 

Utmiitningssökanden eller annan borgenär som har fått betalning torde 

inte vara återhetalningsskyldig mot tredje man som har förlorat sin egen

dom annat än på skadeständsräthlig grund. · 

LaghereJ11i11gen. Beredningen framhåller att när själva utmätningen ger 

företräde framför överlåtelse av ~gendomen, det enligt l."i kap. 2 §första 

stycket skall gälla till förmän äv.::n för den som har förvärvat egendomen 

vid den exekutiva försäljningen. Om föreläggande har meddelats enligt 5 

kap. 19 eller 24 ~ och tredje marnen inte har efterkommit föreläggandet. 

har han förlorat sin rätt mot sökanden. si\vida inte denne själv har väckt 

talan mot tredje mannen inom föreskriven tid. Säljs egendomen därefter 

exekutivt. skall enligt ~ ~ andra stycket i 15 kap. nämnda påföljd gälla till 

förmi'm även för den som därvid förvärvar egendomen. Däremot medför. 

p<'trekar beredningen, inte reglerr:.a i ~ ~ att tredje mannen har förlorat sin 

14 kap. 5 .1$ 726 



Prop. 1980/81: 8 

rätt i förhållande även till gäldenären. Han kan visserligen inte kräva att 

egendomen utges till honom in natura men är oförhindrad at1 göra gällande 

ersättningsanspråk på inom- eller utomobligatorisk grund. Om t.ex. tredje 

mannen/ägaren har hyrt ut lös egendom till gäldenären och denna egen

dom har tagits i mät för fordran mot den senare. är tredje mannen i princip 

oförhindrad att göra gällande de påföljder som i allmänhet inträder i fall då 

medkontrahenten inte kan återlämna hyrd egendom. Har i:redje mannen 

genom att inte efterkomma föreläggande visat försummelse att ta till vara 

sina egna intressen. kan dock gäldenärens 5kadeståndsförpliktelse komma 

att påverkas därav och eventuell! falla bon. 

Beredningen har inte ansett anledning föreligga att regkra vilka rätts

följder som kan inträda. om gäldenären till följd av exekutiv försäljning 

inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtal som rör den utmätta egen

domen. Denna fråga lämnas därför helt åt sidan i förslaget. Däremot synes 

det lämpligt att reglera vilka förpliktelser som oavsett avtal kan uppkomma 

för gäldenären. om tredje mans egendom tas i mät för den förres skulder 

och säljs. Enligt beredningens mening kan gäldenärens förpliktelse mot 

tredje man i detta fall bestämmas på samma sätt som i 4 §första stycket har 

angetts för det fallet att egendom som tillhörde tredje man har sålts och 

köparen har förlorat egendomen. 

Tillämpade på den situation som avses i 5 §innebär reglerna i 4 §.anför 

beredningen. att tredje mannen får rätt till skadestånd av gäldenären i den 

mån fordran mot denne har blivit betald genom försäljningen eller gälde

nären själv har fått del av köpeskillingen. Har gäldenären förfarit vårds

löst. får tredje mannen även i övrigt rätt till ersättning för sin förlust, dvs. 

utan nämnda begränsning. Om betalning har utgått för fordran som annan 

än gäldenären var personligen betalningsskyldig för. bör första stycket i 4 § 

kunna tillämpas analogiskt mot den sålunda personligen betalnings

skyldige som har befriats från sitt betalningsansvar. 

Genom den exekutiva försäljningen kan betalning ha utgått till borgenär 

som under alla omständigheter var berättigad att fä betalning ur egen

domen. oavsett om gäldenären eller tredje man var rätt ägare. Genom 

sådan betalning har enligt beredningen tredje mannen regelmässigt inte 

lidit någon skada. Det kan inträffa att genom försäljningen betalning, t.ex. 

på grund av panträtt. har tillfallit någon som inte hade personlig fordran 

mot utmätningsgäldenären. Om panträtten var giltig även mot rätte 

ägaren/tredje mannen. har denne regelmässigt inte heller i sådant fall lidit 

någon skada av att panthavaren har fått betalt vid försäljningen. Det måste 

alltid för att ersättning skall utgå konstateras att tredje mannen har lidit 

någon skada genom skedd betalning. 

Det hör enligt beredningen uppmärksammas att tredje man kan bli 

lidande inte bara genom att honom tillhörig egendom säljs utan även 

genom att en honom tillhörig fordran. som med orätt har blivit utmätt, 

drivs in och används till betalning av utmätningssökandens fordran. Över-
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skott kan även i sådana fall ha överlämnats till utmätningsgäldenären. 

Tredje mans rätt i den nu berörda situationen bör enligt beredningen 

regleras på samma sätt som om honom tillhörig egendom har sålts. 

Frågan om tredje mans rätt mot utmätningssökanden eller annan 

borgenär som har fått betalning bör enligt beredningen regleras på samma 

sätt som i 4 §andra stycket har föreslagits beträffande köparens rätt. 

l enlighet med det anförda föreskrivs i 5 § i beredningens förslag att när 

exekutiv försäljning av egendom eller indrivning av utm~itt fordran medför 

att tredje mans rätt till egendomen går förlorad. vad som i 4 § sägs om 

köpares rätt till skadestånd av gäldenären och borgenär skall ha mot

svarande tillämpning i fråga om skada som tredje mannen har lidit. Bered

ningen framhåller att 5 § inte är tillämplig mot utmätningssökanden eller 
annan borgenär i fall som avses i 2 §. Beträffande det fall som nämns i 2 § 

andra stycket påpekar beredningen att när tredje man efter föreläggande 

har förlorat sin rätt genom underlåtenhet att efterkomma föreläggamlet, 

han har förlorat sin rätt mot sökanden m:h försäljningen åsamkar inte 

honom någon ny förlust i den delen. 

Remissyttrandena. Sl'ea lw1•riitt framhåller att gäldenärens ansvar mot 

tredje man torde kunna gälla endast i fråga om sådan tredje mans rätt som 

är upplåten av gäldenären eller eljest har gällt mot honom. Det förefaller 

tveksamt vad som skall begäras av den som råkar ut för utmätning. 

Hovrätten nämner det fallet att utmätning sker av gäldenärens fastighet. i 

vilken finns en bostadsrätt som inte är sakrättsligt skyddad. Hovrätten 

undrar om gäldenären ådrar sig skadcståndsansvar för att han inte vid 

utmätningen har sett till att bostadsrätten blev iakttagen och förbehällen. 
Föredraganden. I 15 kap. 5 § i beredningens förslag regleras tredje 

mans rätt mot gäldenären och mot utmätningssökanden och andra borge
närer, när tredje mannen har förlorat sin egendom genom exekutiv försälj

ning eller genom indrivning av utmätt fordran. Vad beredningen har före
slagit härom har inte föranlett erinran från någon remissinstans. En 

remissinstans. som synes ha utg;1tt från att den föreslagna bestämmelsen 

avser begränsade rättigheter som går förlorade för tredje man. har emel

lertid tagit upp vissa frågor som har samband därmed. Med anledning 

härav vill jag understryka att förevarande paragraf i departementsför

slaget, liksom motsvarande bestämmelse i beredningens förslag, endast 

reglerar tredje mans förlust av äganderätten till såld egendom resp. 

indriven fordran. Jag godtar beredningens förslag härom. I departements

förslaget har emellertid paragrafens lydelse jämkats i ett par hänseenden. 

I anslutning till vad nyssnämnda remissinstans har amört om det fallet 

att bostadsrätt går förlorad vill jag päpeka att enligt 38 ~ bostadsrätts lagen 

0971:479) gäller att bostadsrätt upphör. om det hus i vilket bostadsrätts

havarens lägenhet finns säljs exekutivt. Bostadsrättsföreningen är därvid 

skyldig att utge skälig ersättning till bostadsrättshavaren för bostadsrätten. 

Om föreningen inom viss tid träder i likvidation eller försätts i konkurs. 
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skall dock ers~ittningen bestiimmas enligt särskilda grunder. Vidare gäller 

enligt paragrafen att om bostadsriitten upphör pä grund av exekutiv försälj

ning av huset och liigenheten har tillträtts. skriftligt hyresavtal skall anses 

ingånget. Jag vill ocksf1 erinra om att i 7 kap. 19 och 20 §§ JB finns bestäm

melser om rätt till ersiittning för riittighetshavare som avses där av tidigare 

fastighetsiigare. när rättigheten upphör med anledning av fastighetens 

exekutiva försäljning (jfr 12 kap. 47 § fjärde stycket i departementsför

slaget ). 

6 § Denna panigraf innehåller bestämmelser om tredje mans rätt till 

ersättning av staten i vissa fall. Den motsvarar 15 kap. 6 § i beredningens 

förslag. 

Ciii/11111ile riirt. I 213 a § 3 mom. UL föreskrivs att tredje man. vars rätt 

till fast egendom har gfltt förlorad enligt I mom. andra meningen i samma 

paragraf. iir berättigad till ersättning av staten enligt samma bestämmelser 

som gäller när sådan ersättning skall utgå med anledning av att ägarens rätt 

har gäll förlorad genom frivillig försäljning. Vidare anges att det sagda har 

motsvarande tilliimpning niir tredje man enligt 2 mom. har förlorat sin rätt 

till skepp som är registrerat här i riket. 

L11ghered11i11ge11. Första stycket i I 5 kap. 6 § i beredningens förslag 

iiverensstiimmer med 213 a § 3 mom. UL i paragrafens lydelse enligt 

remiss till lagrådet den 26 april 1972. Beredningen påpekar att bestäm

melsen inte giiller luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg. 

I andra stycket i beredningens förslag anges att staten inträder i tredje 

mannens riitt enligt 5 § (jfr 18 kap. 7 § JB och 353 §sjölagen). Beredningen 

har inte ansett behövligt att ange att statens regressrätt förutsätter att 

tredje mannen har fått ersättning av staten. 

Re111issy11ra11d1'1111. Statens ansvar för skada som har tillfogats tredje 

man till följd av exekutiv försäljning är enligt adl'okatsamfundet alltför be

gränsat. Samfundet förordar bestämmelser som innebär generell rätt för 

tredje man - med undan,tag för det fall att tredje mannen inte har efter

kommit föreliiggande - att fä all skada ersatt av staten. oavsett om gälde

niiren. borgeniir eller kronofogdemyndigheten kan lastas för skadan. 

Staten bör därefter inträda i tredje mannens rätt gentemot den som har 

vallat skadan. Vidare anmärker samfundet att uppdelningen av 6 ~ på två 

stycken är missvisande. om statens regressrätt avses vara begränsad till de 

fall som berörs i 6 § första stycket. 

Viiredrag111ule11. Enligt beredningens förslag skall statens ansvar för 

skada som tredje man lider genom exekutiv försäljning vara begränsat till 

vissa fall som rör registrerat skepp och fast egendom. En remissinstans har 

ansett att staten bör generellt svara för skada som åsamkas tredje man när 

dennes rätt går förlorad genom exekutiv försäljning. Som jag har anfört 

under kapitelrubriken är jag emellertid inte beredd att föreslå ett generellt 

ersiittningsansvar för staten. Jag godtar sålunda att staten skall intriida 

9 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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endast i de fall som avses med den av beredningen föreslagna regeln. 

Lydelsen har emellertid i departementsförslaget jämkats till överens

stiimmelse med den nu gällande lydelsen av 213 a * 3 mom. UL. 

Att första meningen i första stycket av paragrafen är tillämpltg även i 

fråga om andel i här i riket registrerat skepp och villkorlig äganderätt till 

sådant skepp eller till andel däri följer av I kap. 10 * i departementsför

slaget. Enligt I kap. 9 *jämställs registrerat skeppsbygge med registrerat 

skepp. 

De regler om statlig ersiittningsskyldighet till vilka hänvisas finns i 18 

kap. 4- 7 ** J B och i 349 och 351 -353 ** sjölagen. 
Andra stycket i paragrafen har i departementsförslaget jämkats i förtyd

ligande syfte. 

15 kap. Införsel 

Detta kapitel motsvarar 4 kap. beredningens förslag. Det överens

stämmer i huvudsak med nuvarande bestämmelser om införsel men inne

h[11Jer också vissa föreskrifter som saknar motsvarighet i gällande rätt. 

Ciiilla11de riltt. Bestämmelser om införsel i lön finns i införsellagen 

( 1968:621 ). Med lön jämställs vissa andra ersättningar och förmåner. 

Lagen kompletteras av närmar·~ föreskrifter i USK och förordningen 

(1969:21) om införsel och utmätning i sjukpenning m. m. 1969 års förord

ning innehi\.ller även. på grund av bemyndigande i 28 * första stycket inför
sellagen. vissa föreskrifter beträffande förfarandet vid införsel i sjuk

penning m.m. som avviker från införsellagens bestämmelser. 

Efter antagandet av införsellagen har flera paragrafer i lagen ändrats. 

varav de flesta efter det att beredningen avgav sitt förslag till UB. 

Laghered11i11ge11. Beredningen framhåller att införsel i avlöning är en 

mycket anlitad exckutionsform vars betydelse snarare ökar än minskar. 

Införsel skall hållas isi.ir från utmätning av avlöning som regleras i 8 kap. 

Föreskrifterna i 4 kap. beredn;:ngens förslag ersätter bestämmelserna i 

införsellagen. Beredningen anser :;ig inte ha anledning att ta upp till förnyad 

diskussion i vilken omfattning införsel bör få äga rum eller att över huvud 

ta upp 1968 års lagstiftning till revision. Vissa smärre jämkningar har 

emellertid varit behövliga. I enlighet härmed har beredningen i sina motiv. 

utöver redogörelse för jämkninl)arna. endast gett orienterande upplys

ningar och angett sambandet med andra bestämmelser i förslaget samt 

redogjort för vad som har tillkommit under senare tid. 

Remissyttrandena. Bestämmeberna om införsel i beredningens förslag 

lämnas i allmänhet utan erinran i remissyttrandena. Några remissinstanser 

föreslår emellertid vissa ändringc:tr i syfte bl.a. att införselinstitutet skall 

göras mera effektivt (se vidare under de särskilda paragraferna). 
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Fiiredraganden. Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.1 J bör införsellagens bestämmelser i allt väsentligt utan ändring 

tas upp i U B. Med anledning av att vissa ändringar har förordats i remiss

yttrandena har jag emellertid övervägt i vad mån skäl föreligger till stl.dana 

ändringar. Frhgan härom behandlas i anslutning till de olika berörda para

graferna. I övrigt har jag i allmänhet inte ansett det påkallat att lämna 

nagon närmare motivering till bestämmelserna i kapitlet. Här kan i stället 

hänvisas till förarbetena till införsellagen. se betänkandet (SOU 1964:571 

Utsökningsrätt 111. prop. 1968: 130, I LU 1968:48 och rskr 1968:362. I fråga 

om senare ändringar i lagen fär också hänvisas till förarbetena. 

1 departementsförslaget har beaktats de lindringar som har ägt rum i 

införsellagen efter det att beredningen avgav sitt förslag. Som beredningen 

har föreslagit bör en del mindre jämkningar göras i samband med att 

bestämmelserna i införsellagen tas upp i UB. Härutöver innehåller departe

mentsförslaget vissa mindre ändringar av främst redaktionell natur. Bl.a. 

har till följd av att utmätning av lön behandlas i ett tidigare kapitel i balken 

vissa bestämmelser i 15 kap. kunnat ersättas av hänvisningar till motsva

rande bestämmelser i kapitlet om löneutmätning. Här kan också nämnas 

att ordet avlöning genomgående har bytts ut mot den kortare termen lön. 

Vidare saknar departementsförslaget motsvarighet till 7 ~ (se under 

rubriken till 5 och 6 §*)och '27 § beredningens förslag. 

I 25-27 ~* införsellagen meddelas bestämmelser om talan mot 

utmätningsmannens beslut angå.ende införsel. om inhibition av införsel 
som äger rum på grund av skriftlig förbindelse angående underhållsbidrag 

m.m. samt om kostnad i införselmål. Förevarande kapitel i departements

förslaget saknar, i likhet med 4 kap. beredningens förslag, motsvarighet till 

nämnda bestämmelser. Dessa frågor regleras i stället i 3, 17 och 18 kap. 

departemcntsförslaget (3 kap. 18 § andra stycket. 17 kap. I §. 2 § första 

stycket och 7 * samt 18 kap. I §och 9 § första stycket). 

Enligt 28 ~ första stycket införsellagen får regeringen beträffande 

införsel i sjukpenning eller annan dagersättning som avses i 2 § andra 

stycket föreskriva de avvikelser från införsellagens bestämmelser om 

förfarandet som föranleds av målens beskaffenhet. I förordningen om 

införsel och utmätning i sjukpenning m.m. har meddelats en del särskilda 

bestämmelser om införsel i sjukpenning och liknande dagersättningar. 

Flertalet av dessa bestämmelser utgör verkställighetsföreskrifter till 

införsellagen. Bestämmelserna i 2 § förordningen får däremot anses vara 

sådana avvikande bestämmelser som åsyftas i 28 § första stycket införsel

lagen. Beredningens förslag innehåller i 4 kap. 27 § motsvarighet till 

bemyndigandet i 28 § första stycket införsellagen. Bestämmelser som 

avviker från UB:s regler måste emellertid meddelas i lag. På grund härav 

saknar departementsförslaget motsvarighet till 27 ~ beredningens förslag. 

Behövliga bestämmelser angående införsel i sjukpenning m. m. som avviker 

från reglerna om införsel i andra förmåner har i departementsförslaget 
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tagits upp i de akwella paragraferna (5 och 9 ~*>. 

Här kan nämnas att förhållandet mellan införsel och arbetsgivares rätt 

att kvitta med mot fordran hos arbetstagaren regleras i 5 ~ lagen ( 1970: 215) 

om arbetsgivares kvittningsrätt. 

Införsel kan äga rum såväl i enskilt som i allmänt mål. Vissa bestäm

melser i kapitlet är emellertid tillämpliga endast i enskilt mål (resp. i 

allmänt mt1l ). Detta framgår omedelbart av de aktuella bestämmelserna 

och förevarande kapitel innehåller därför inte. i motsats till flera andra 

kapitel. någon avslutande föreskrift om att vissa bestämmelser inte gäller i 

allmiinna mål. 

Allmänna bestämmelser 

I § Paragrafen. som motsvarar 4 kap. I §beredningens förslag, anger de 

fordringar for vilka införsel kan ske. 

Gällande riitt. Enligt I * införsellagen fär införsel äga rum för följande 

grupper av fordringar. nämligen I. underhållsbidrag enligt GB eller FB. 2. 

bidrag som tillkommer kommun för omhände1taget barn enligt 72 * andra 

stycket barnavårdslagen eller till hjälptagares försörjning enligt 40 ~ lagen 

om socialhjälp. 3. skatter och allmänna avgifter i fall som särskilt före

skrivs samt 4. böter och viten. 

Lagberedningen. Beredningens förslag överensstämmer med gällande 

rätt. 

Med underhållsbidrag enligt GB eller FB åsyftas enligt beredningen i 

första hand underhållsbidrag som någon utger för att fullgöra lagstadgad 

underhållsskyldighet I.ex. till barn. föräldrar eller den med vilken han är 

eller har varit gift. Utfästelse att lämna understöd åt en person. mot vilken 

vederbörande inte är underhålls:;kyldig enligt vad som stadgas i GB eller 

FB. kan däremot inte föeropas som grundval för införsel. Beredningen 

framhåller att underhållsbidrag i vissa fall skall utgä. med annat belopp än 

som anges i exekutionsurkunden. Enligt lagen ( 1966:680) om ändring av 

vissa underhä.llsbidrag skall omräkning ske till följd av ändring i penning

värdet. Denna lag torde inte kunna åberopas. när främmande rätt är 

tillämplig pä frågan om skyldighet att utge underhä.llshidrag. Däremot 

torde eventuell lag i främmande stat om automatisk förhöjning av 

underhållsbidrag böra tillämpas t:är i riket vid indrivning av underhåll som 

har fastställts enligt samma stats lag. 

Begriinsningen till underhållsbidrag enligt G B eller FB är enligt bered

ningen inte avsedd att utesluta införsel för underhåll enligt utländsk lag i 

motsvarande fall. när giltig exckutionstitel finns. 

Beredningen anför vidare att införsel för underhållsbidrag kan sökas av 

den underhållsherättigadc eller d·~n som får företräda honom. Vidare kan 

harnavårdsnämnd som har utgett bidragsförskott använda införsel för sin 

regressfordran. Motsvarande torde gälla vä.rdnadshavare som har förskot-
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ter:.ll underhåll. DLiremot kan en vanlig överlatelse av förfallna underhälls

hidrag inte grunda rätt till införsel. 

Om ansökningsförfarandet finns f.n. särskilda föreskrifter i 9-15 §§ 

USK. I beredningsförslaget ges vissa allmänna hestämmelser därom i 19 

kap. Beredningen påpekar att punkt'.! i I *· som nämner vissa bidrag som 

tillkommer kommun. inte omfattar nyss berörda fall att barnavårdsnämnd 

iiterkriiver utgivet hidragsförskott av den underhållsskyldige. 

Beredningen framhäller att med skatter och allmänna avgifter enligt I \i 3 

avses i första hand endast svenska skatter och avgifter. Beträffande 

u·.ländsk skatt och allmän avgift ges bestiimmelser i Jagen ( 1969:'.!00) om ut

tagande av utllindsk skatt. tull och annan allmLin avgift. Denna Jag ger rege

ringen fullmakt att förordna att sådan skatt eller avgift skall uppbäras och 

drivas in i samma ordning som svensk skatt eller allmiin avgift. 

Föreskriften i punkt 4 om böter och viten omfattar enligt beredningen 

böter av alla slag (dagsböter. penningböter och normerade böter). oavsett 

vilken myndighet som har ålagt dem. Endast här i riket ålagda böter eller 

viten åsyftas. om inte annat är föreskrivet (jfr 2 och 4 §§lagen 1963: 193 om 

rnmarbete med Danmark. Finland, Island och Norge ang. verkställighet 

av straff m.m.J. Vad angär vite påpekar beredningen att införsel inte kan 

komma i fråga för uttagande av vite som har bestämts genom avtal och 

alltsa närmast har karaktär av skadeständ. 

Rc111issyttr1111de1111. Liinsstyrelsen i Jiinkiipings liin stiiller sig tveksam 

till att böter och viten alltjämt skall fä tas ut genom införsel. 

fragan om införsel bör fä användas för uttagande av skadestånd på 

grund av brott tas upp av !frenska försiikringshulags rik.1förh11nJ. som 

erinrar om att förbundet redan i sitt remissyttrande över förslag till nu 

giillande bestämmelser ifrågasatte om inte allvarliga försök horde göras att 

lösa frr1gan om införsel för sädant skadestll.nd. Förbundet finner det ange

läget att saken överviigs på nytt. 

Med anledning av beredningens påpekande att underhll.llsbidrag i vissa 

fall på grund av lagen om ändring av vissa underhållsbidrag skall utgå med 

annat belopp iin som anges i exekutionstiteln hemställer RS V att den tvek

samhet som f. n. räder om nämnda lags tillämplighet pa interimistiska 

beslut undanröjs genom ett klarläggande uttalande i det nu aktuella lagstift

ningsärendet. 

Enligt RS V ri:\.der i riittstillämpningen viss oklarhet om införsel får äga 

rum hos dödsbodelägare för den del av den avlidnes skatteskuld som 

helöper pa delägarens lott i boet. RS V, som anser införsel möjlig i denna 

situation. hemställer att detta kommer till uttryck i lagtext eller motiv. 

FiireJragandcn. I samband med tillkomsten av 1968 års införsellag 

övervägdes närmare vilka fordringar som borde kunna tas ut genom in

försel. Att införsel ansågs böra stå till buds för böter och viten moti

verades närmast av kriminalpolitiska skäl. Därefter har inte förekommit 

något som ger anledning att. som en remissinstans har fört på tal. nu ute-
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sluta böter och viten ur den privilegierade grupp av fordringar som kan tas 

ut genom införsel. 

Även frägan huruvida införselinstitutet borde öppnas för skadestånds

fordringar. särskilt skadestånd på grund av brott. diskuterades ingående 

vid tillkomsten av nuvarande införsellag. Förhållandena har inte därefter 

ändrats så. att anledning finns z.tt nu ompröva den ståndpunkt som intogs 

då. Jag vill erinra om att skadf,stånd. liksom fordringar i allmlinhet, kan 

drivas in genom den särskilda form av utmätning som utgörs av utmätning 

av lön m.m. och som sker i införselliknande former. Departements

förslaget innehåller vissa jämkningar av de nuvarande reglerna om löne

utmätning i syfte att sådan utmlitning skall bli mera effektiv än f.n. Löne

utmlitning regleras i 7 kap. depa11ementsförslaget. Här kan också päpekas 

att i prop. 1977 /78: I 26 har föreslagits att den nu varande miijligheten till 

ersiittning från staten för skad~. på grund av hrott skall vidgas. Det bi'.r 

också nämnas att enligt 17 * i förevarande kapitel ges fordran för vilken 

löneutmlitning skall ske ett visst skydd mot införsel för böter och viten. 

Jag är sålunda inte beredd att fö1·eslå möjlighet till införsel även för skade

stånd på grund av brott. 

Beträffande skatter och allmänna avgifter innebär beredningens förslag 

att införsel för ske i fall som föreskrivs i lag eller annan författning. Frågan 

vilka _skatter och allmlinna avgifter som får tas ut genom införsel bör emel

lertid regleras i lag. I departementsförslagct har punkt 3 i I ~ jämkats i 

enlighet hlirmed. 

I detta sammanhang kan påpekas att disciplinhot förkrigsmän inte lir att 

anse som böter (I kap. 3 * BrBJ. Enligt 5 !i tredje stycket lagen ( 1973: 18) om 

disciplinstraff för krigsmän gäller emellertid om verkställigheten av 

disciplinhot som inte kan tas ut genom löneavdrag. frånsett vissa 

undantag. vad som är föreskrivet om bötesstraff. På grund härav blir vad 

som i förevarande kapitel sägs om böter tillämpligt även på disciplinbot. 
Med anledning av vad beredningen har anfört om vem som kan söka 

införsel för underhållshidrag vill jag påpeka att administrationen av 

bidragsförskott numera ankommc!r på försäkringskassorna, varför regress

fordran på grund av utgett bidragsförskott drivs in av försäkringskassan. 

I detta sammanhang vill jag nämna att i betänkandet (SOU 1977:37) 

U nderhäll till harn och frånskilda har föreslagits åtskilliga ändringar i fråga 

om den familjerättsliga underhMlsskyldighcten. Även frågan om återkrav 

för utgivna bidragsförskott berörs. Förslaget övervägs f.n. i justitie

departementet. 

I ett remissyttrande har begärts ett klarläggande uttalande i frågan 

huruvida lagen om ändring av vissa underhållsbidrag är tillämplig beträf

fande underhållsbidrag som utgår enligt interimistiskt beslut. Med anled

ning härav vill jag nämna att frågan har prövats av högsta domstolen i ett 

nyligen avgjort mål tö 563/76). Hcigsta domstolen ansåg därvid att nämnda 

lag inte är tillämplig på underhållsbidrag som har fastställts genom inter

imistiskt beslut. 
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En remissinstans har tagit upp frågan huruvida införsel för avliden 

persons skatt fär äga rum hos dödsbodelägare för vad som belöper på hans 

lott i boet. Den situation som avses är tydligen den att boet har skiftats 

och att delägare är betalningsskyldig för skatten (jfr bl.a. 75 § 2 mom. 
kommunalskattelagen 1928:370). Med anledning härav vill jag framhålla att 

införsellagen utgår från att skatt eller allmän avgift. som faller under I § 3 

införsellagen. också kan drivas in genom införsel när skatten eller avgiften 

på grund av särskild föreskrift fär tas ut hos annan än den egentligen skatt

eller avgiftsskyldige (prop. 1968: 130 s. 120). Det sagda har bekräftats i ett 

av högsta domstolen meddelat avgörande (NJA 1975 s. 3531. Departe

mentsförslaget har samma innebörd som införsellagen. Frågan huruvida 
verkställighet för uttagande av skatt eller allmän avgift kan ske hos annan 

än den egentligen skatt- eller avgiftsskyldige på grundval av exekutions

titel som avser den sist nämnde har berörts under rubriken till 4 kap. 

2 § Denna paragraf. som motsvarar 4 kap. 2 * beredningens förslag, 

innehåller bestämmelser om de förmåner i vilka införsel kan äga rum. 

Giillande riitt. Enligt 2 * första stycket införsellagen får genom införsel 

tas i anspråk I. arbetstagares avlöning, vare sig de!1 utgår i form av tidlön, 

ackordsersättning, provision eller annan gottgörelse. 2. annan ersättning 

för arbetsinsats av gäldenären. om dennes ställning därvid är jämförlig 

med en arbetstagares, 3. periodiskt utgående vederlag för utnyttjande av 

patent. mönsterrätt eller växtförädlarrätt eller av rätt till litterärt eller 

konstnärligt verk eller annat sådant eller för överlåtelse av rörelse samt 4. 

vad som utgår säsom pension eller livränta. Med livränta skall enligt andra 
stycket i paragrafen vid tillämpning av lagen jämställas sjukpenning och 

annan dagerslittning. som utgår på grund av sjukdom eller olycksfall eller 

av annan st1dan anledning. Tredje stycket i paragrafen innehåller en 
erinran om bestämmelserna i 22 ~ för fall då skälig lön inte utgär för gälde

närens arbete. 

lagbert'dningen. Beredningens förslag överensstämmer, frånsett vissa 

redaktionella jämkningar, med 2 § införsellagen i paragrafens lydelse vid 
tiden för förslaget. 

Remissyttrandena. Ett par remissinstanser. bl.a. RSV, anser att även 

arhetslöshetsunderstöd bör kunna tas i anspråk genom införsel. 

Föredraganden. Genom lag 1976: 175 har 2 § införsellagen ändrats. 

Ändringen innebar att sjukpenning och annan dagersättning. som utgår på 

grund av sjukdom eller olycksfall eller av annan sådan anledning, numera 

kan tas i anspråk genom införsel inte enda~t för underhållsbidrag och 

kommunala bidragsfordringar utan även för skatter och allmänna avgifter 

samt böter och viten. l nämnda dagersättningar ingår bl.a. föräldra

penning. Ändringen av 2 § införsellagen har beaktats i departementsför

slaget. Jag vill erinra om att vid 1976 års lagändring underströks angelägen

heten av att kronofogdemyndigheten vid bestämmande av förbehålls-
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beloppet tar hänsyn till de ökade utgifter som sjukdom eller motsvarande 

tillstånd ofta för med sig för den som är berättigad till sjukpenning m.m. 

(prop. 1975/76:27 s. 23. se även LU 1975176: 11 s. 7). I fråga om föräldra

penning och sjukpenning vid värd av barn underströks särskilt att hänsyn 

till de merutgifter som barnsbörden eller motsvarande förhållande för

anleder givetvis skall tas vid bestämmande av förbehållsbeloppet samt att 

utrymme för införsel för skatter. böter o.d. i nämnda ersättningar därför 

ofta torde saknas (prop. s. 24). 

Frågan vem som är arbetstagare i paragrafens mening bör prövas enligt 

allmänna civilrättsliga grundsatser. I detta sammanhang kan påpekas att 
innebörden av arbetstagarbegreppet diskuterades närmare i förarbetena 

till lagen om medbestämmande i arbetslivet (prop. 1975/76: 105. bil. Is. 307 

och 323). Den närmare avgränsningen gentemot fall där något arbets

tagarförhållande inte föreligger torde dock inte ha så stor praktisk 

betydelse med hänsyn till att enligt punkt 2 i första stycket av paragrafen 

införsel kan äga rum liven när en gäldenlirs ställning är jämförlig med en 

arbetstagares. 
Några remissinstanser har ansett att även förmåner vid arbetslöshet bör 

kunna bli föremål för införsel. Sådana förmåner utgörs numera i första 

hand av ersättning enligt lagen ( 1973: 370 l om arbetslöshetsförsäkring och 

kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant arbets
marknadsstöd. Utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning enligt 

arbetsmarknadskungörelsen (1966:368. omtryckt 1977: 141) kan också 

särskilt nämnas. Vissa förmåner vid arbetslöshet är numera av sådan 

storlek och karaktär i övrigt att del kan övervägas om de inte bör kunna bli 
föremål för införsel. Frågan om allmän arbetslöshetsförsäkring och andra 
frågor som har samband därmed utreds emellertid f.n. av 1974 års 

utredning <A 1974:08) om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Efter samråd 

med chefen för arbetsmarknadsdepartementet har jag funnit lämpligast att 

låta prövningen av frågan huruvida vissa ersättningar vid arbetslöshet bör 

kunna tas i anspråk genom. införsel anstå i avvaktan på utredningens 
arbete. 

I detta sammanhang vill jag nämna att ersättning från det allmänna som 

utgår enligt den allmänna läkarvårds- resp. tandvårdsförsäkringen till bl.a. 

privatpraktiserande läkare resp. tandläkare för utfört arbete får anses falla 

under vad som i punkt 2 sägs om annan ersättning för arbetsinsats av 

gäldenären än lön till arbetstagare. Jag får i övrigt hänvisa till vad som har 

anförts under 7 kap. I § beträffandt! motsvarande fråga vid utmätning. 

Som införselbara förmåner har beredningen under första stycket 3. i 

överensstämmelse med gällande rätt, tagit upp periodiskt vederlag· för 

utnyttjande av patent. mönsterrätt eller växtförädlarrätt eller av rätt till 

litterärt eller konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för över

låtelse av rörelse. Mönsterrätt och växtförädlarrätt var inte upptagna i 

paragrafens ursprungliga lydelse utan har tillagts i samband med till-
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komsten av mönsterskyddslagen (1970:485! resp. vlixtföriidlarrättslagen 

( 1971 :392). Det torde emellertid knappast vara nödvlindigt att i lagtexten 

särskilt ange samtliga dessa rättigheter. Det synes också olämpligt att 

behöva ändra lagtexten så snart det tillskapas en immateriell rlittighet som 

anses böra kunna tas i anspråk genom införsel. I enlighet härmed anges 

under punkt 3 i departementsförslaget periodiskt vederlag för utnyttjande 

av patent. rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annan sådan 

rättighet eller för överlåtelse av rörelse. Av lydelsen framgår att bestäm

melsen även omfattar immateriella rättigheter som kan jämstiillas med 

patent eller med rätt till litterärt eller konstnärligt verk. Härunder faller 

bl.a. mönsterrätt och växtförädlarrlitt. 

Sjukpenning och annan dagersiittning som utgår på grund av sjukdom 

eller olycksfall eller av annan sl\dan anledning har i beredningens förslag. i 

likhet med gällande lag, inte tagits upp som en särskild grupp i paragrafen 

utan har enligt en föreskrift i andra styået jiimstiHlts med livriinta. som 

nämns under punkt 4 i första stycket. De aktuella dagersiittningarna kan 

emellertid knappast numera sägas sU1 livriinta nlira. Ersiittningarna skall 

dessutom. i enlighet med 1976 års ändring av 2 *införsellagen. kunna tas i 

anspråk för samtliga införselbara fordringar. Med hiinsyn härtill har ersätt

ningarna tagits upp som en självständig grupp under en ny femte punkt i 

första stycket. 

I övrigt överensstämmer paragrafen i departements förslaget med bered

ningens förslag. Andra stycket har emellertid jiimkats redaktionellt. 

3 § Paragrafen innehåller förbud mot införsel i fall då giildenären är 

juridisk person. Den motsvarar 4 kap. 4 * beredningens förslag. 

Gällande rätt. I 4 § införsellagen föreskrivs att lagen inte är tillämplig 

när gäldenären är dödsbo eller annan juridisk person. För att utmätnings

mannen snabbt skall bli informerad om giildenlirs dödsfall åligger det enligt 

94 § andra stycket USK arbetsgivaren alt anmäla detta för utmiitnings

mannen inom en vecka från det att arbetsgivaren fick kiinnedom om 

förhållandet. 

Lagberedningen. Beredningens förslag iiverensstiimmer i sak med 

gällande rätt. 

Remissyttrandena. Utredningen om siikerhetscltgiirder m .111. 

skatteprocessen ifrågasätter om det finns tillräcklig anledning att lön. som 

betalas ut sedan löntagaren har avlidit. skall vara blittrc skyddad än om 

den hade betalats ut dessförinnan. Beträffande andra juridiska personer än 

dödsbo anser utredningen att det i vissa fall finns ett befogat intresse från 

det allmännas sida att ta i anspråk ersättning för utfört arbete på samma 

sätt som en arbetstagares lön. Det förekommer enligt utredningen ofta att 

personer. som egentligen är att anse som anställda hos en eller ett fåtal 

arbetsgivare, bildar aktiebolag för att komma i ett bättre beskattningsläge. 

Vederlaget betalas ut direkt till bolaget och kan därför inte f.n. tas i 
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anspräk genom införsel eller utrniltning i lön. 

Föreclrag1111de11. Med anledning av vad som har anförts i det nyss 

återgivna remissyttrandet vill ja.g beträffande Jödsbofallet päpeka att det 

vid tillkomsten av införsellagen ansi'igs att förbudet mot införsel när gälde

nilren iir juridisk person inte skulle hindra att påg:iende införsel fortgår i 

inkomst som visserligen förfaller till betalning först efter gäldenärens död 

men som belöper pt1 tiden före dödsfallet (prop. 1968: 130 s. 123). Departe

mentsförslaget har samma innebörd. Härutöver s~ nes inte finnas något 

större utrymme för införsel när giildenären är dödsbo. Inte heller i frt1ga 

om andra juridiska personer torde föreligga något större hehov av att 

kunna företa införsel. Förmän·~r av Jet slag som kan bli föremäl för 

införsel torde mera sällan tillkomma juridiska personer. Införselför

farandet passar dessutom mindre väl i fall då giildenären är juridisk person. 

För juridisk persons skulder kan naturligtvis vanlig utmätning äga rum. 

Därvid kan iiven innest<'lende fordran på arvode för utfört arbete tas i 

anspråk. Vid utmiltning hos juridisk person (frånsett dödsbo) är beneficie

reglerna inte tilliimpliga (:'i kap. 3 *). Pit grund av det anförda har jag inte 

funnit sbl att frtlngti beredningens förslag. 

4 * Paragrafen. som motsvarar 4 kap. 3 * beredningens förslag. inne

håller en föreskrift som gör det möjligt att i följande paragrafer i allmänhet 

inte niimna andra förmåner än lön. 

Gii/lancle rt'ilf. I 3 * införsellagen anges att vad som i det följande i lagen 

föreskrivs om införsel i avlöning har motsvarande tilliimpning vid införsel i 

annan förmån samt att bestilmm~lser om arbetsgivare därvid g~lller annan 

som utger förmån, i vilken införsel kan beviljas. 

Laghered11i11gen. Beredningens förslag överensstämmer. frånsett redak

tionella jämkningar. med 3 * införsellagen. 

Föredraganden. Förevarande 4 ~ i departementsförslaget överensstiim

mer, frflnsett en mindre jämknin1~. med 3 § beredningens förslag. 

Särskilda förutsättningar för infö1rsel 

Föredraganden. I 5- 7 §§ införsellagen finns bestämmelser om vissa 

förutsättningar för att införsel skall fä äga rum. I 5 och 6 **· som reglerar 

införsel för underhållsbidrag re:>p. kommunal bidragsfordran. ges före

skrifter dels angående exekutionstitlar. bl.a. huruvida dom eller beslut 

skall ha vunnit laga kraft. dels angående andra, särskilda föruts~lttningar 

för att införsel skall få äga rum för nämnda slag av fordringar. I 7 *· som 

behandlar skatter och allmänna avgifter samt böter och viten. föreskrivs 

att införsel för sådana fordringar får äga rum så snart förutsättningar för 

indrivning föreligger samt att beträffande böter eller viten som har ålagts 

genom hovrätts dom införsel d·~ck inte. innan domen har vunnit laga 

kraft. far ske i annat fall iin då domen avser disciplinbot. 
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I 4 kap. 5 och 6 §§ beredningens förslag. vilka svarar mot 5 och 6 §§ 

införsellagen. saknas motsvarighet till vad sist nämnda paragrafer inne

håller om exekutionstitlar. Föreskrifter därom har i stället tagits upp i 

kapitlet om exekutionstitlar (3 kap.). På. motsvarande sätt har i departe

mentsförslaget bestämmelser om exekutionstitlar tagits upp i 3 kap. 

I 4 kap. 7 § beredningens förslag. som svarar mot 7 § införsellagen. 

anges att införsel för skatter och allmänna avgifter får äga rum så. snart 

förutsättningar för indrivning föreligger enligt vad som föreskrivs därom 

samt att i fråga om böter och viten 3 kap. JO § gäller. om inte annat följer 

av särskilda bestämmelser. Frågan vid vilken tidpunkt införsel får äga rum 

för skatter och allmänna avgifter samt för böter och viten bör emellertid. 

liksom motsvarande frågor beträffande övriga införselbara fordringar, i UB 

behandlas enbart i kapitlet angående exekutionstitlar. I 3 kap. 23 § 

departementsförslaget har tagits upp bestämmelser i saken. Där anges i 

andra stycket att dom eller beslut varigenom har ålagts böter. vite eller 
sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet 

inte får verkställas förrän domen eller beslutet har vunnit laga kraft samt 

att annan exekutionstitel i allmänt mål får verkställas innan den har vunnit 

laga kraft. om det är särskilt medgivet. Det sist sagda syftar bl.a. på 

bestämmelser i uppbördslagen. På grund härav saknar 4 kap. 7 § bered

ningens förslag motsvarighet i departementsförslaget. 

5 § I denna paragraf anges särskilda förutsättningar för införsel för 

underhållsbidrag. Paragrafen motsvarar 4 kap. 5 § i beredningens förslag. 

Fjärde stycket saknar dock motsvarighet i beredningens förslag. 

Gii/lande riitt. I 5 § första stycket införsellagen anges som första mening 

att införsel för underhållsbidrag får äga rum. om bidraget är fastställt 
genom skriftlig. av tva personer bevittnad förbindelse eller genom laga

kraftvunnen dom eller beslut som får verkställas lika med sådan dom. 

Enligt andra meningen förutsätts vidare att antingen bidragsbelopp, som 

får tas ut enligt andra stycket. utestår obetalt eller att gäldenären vid två 

eller flera tillfällen under de två senaste åren före införselbeslutet har 
underlåtit att betala i rätt tid och det är anledning anta att detta skall 

upprepas. I andra stycket föreskrivs att genom införsel får tas ut endast 

bidragsbelopp som har förfallit till betalning tidigast två. år före början av 

den kalendermånad under vilken verkställigheten skall ske. Enligt tredje 

stycket får genom införsel inte tas ut annat bidragsbelopp än så.dant som 

är förfallet när verkställighet skall ske eller som förfaller näst därefter. Mot 

bestämmelsen i tredje stycket korresponderar en föreskrift i 102 § USK om 

att medel som har flutit in till kronofogdemyndighet i införselmål inte får 

tillhandahållas den underhållsberättigade förrän det bidrag som medlen 

avser är förfallet. 

I 2 *andra stycket förordningen om införsel och utmätning i sjukpenning 

m.m. föreskrivs beträffande införsel i sjukpenning att vid tillämpning av 5 
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~andra och tredje styckena infön;ellagen innehållandet anses ske va~je dag 

för vilken sjukpenning utgår. Bestlimmelsen har enligt 6 * i förordningen 

motsvarande tilfampning i fråga om annan dagersättning som avses i 2 ~ 

andra stycket införsellagen. 

l.agberedningen. Beredningens förslag överensstiimmer med 5 * 
införsellagen i paragrafens lydelse vid tiden för beredningens förslag. 

Eftersom regler om cxekutionstitlar för all slags verkställighet har tagits 

upp i 3 kap. i förslaget har emellertid besHimmelsen i 5 ~ första stycket 

första meningen införsellagen om ex.ekutionstitlar utgått i förslaget. Bered

ningen erinrar om att införsel enligt förslaget kan ske iiven pä grund av 

dom som inte har vunnit Jaga kraft (3 kap. 7 *· jfr även 4 kap. 24 *>· 
Remissyttrandena. Enligt /iinsst_welsen i Stockholms liin bör den före

slagna lindringen att införsel för underhållsbidrag kan äga rum på grund av 

dom som inte har vunnit laga kraft komma till tydligare uttryck. t.ex. 

genom uttalande i propositionen. RS\/. som gör g~illande att tiden för 

underhållsskyldighet f.n. börjar löpa först den dag då domen på under

hållsbidrag vinner laga kraft. anser att förslaget att införsel skall kunna ske 

på grund av dom som inte är lagakraftvunncn innebär att tingsrätts dom far 

rättskraft från domsdagen. RSV har i princip inte något att erinra mot 

förslaget härom men anser att den nya ordningen bör komma till tydligare 

uttryck. 

Föredraganden. Enligt 5 §i 3 kap .. vilket är gemensamt för all verksfäl

lighet. fär dom på betalningsskyldighet verkställas genast. om inte gälde

nären nedsätter fordringsbeloppet eller ställer säkerhet enligt de närmare 

hestiimmelser som anges i paragrafen. Härav följer att införsel för under

hållsbidrag kan äga rum på grund av dom som inte har vunnit laga kraft. 

Jag anser inte att detta kräver något ytterligare förtydligande. Med 

anledning av vad RSV har anfört vill jag påpeka att möjligheten att fä 

införsel på grund av dom som inte har vunnit laga kraft inte - lika lite som 

motsvarande möjlighet till utmälning - inverkar på underhållsskyldig

hetens omfattning. Tiden för underhålls.skyldighet börjar f.ö. vanligtvis 

löpa vid annan tidpunkt än då. domen angående underhållsskyldighet 

vinner laga kraft. 

Genom lag 1976:624 har 5 ~införsellagen ändrats. Ändringen innebar att 

vad andra stycket tidigare innehöll om bidrag som avsågs i 7 kap. IO * FB. 

dvs. underhållsbidrag i samband med förlossning, utgick. Ändringen har 

beaktats i departementsförslaget. I övrigt överensstämmer första-tredje 

styckena i förevarande paragraf mo~d beredningens förslag. 

I likhet med vad som f.n. gäller f~nligt 2 §andra stycket förordningen om 

införsel och utmätning i sjukpenning m.m. bör, när införsel äger rum i sjuk

penning eller annan dagersättning som avses i 2 ~ första stycket 5 i före

varande kapitel. vid tillämpning av 5 § andra och tredje styckena inne

hällandet anses ske varje dag för vilken ersättning utgar. Som har fram

hållits under kapitelrubriken bör bestämmelse härom meddelas i balken. 

Så.dan föreskrift har tagits upp sorr:. fjärde stycke i 5 §. 
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6 § Paragrafen innehåller särskilda förutsättningar för införsel för 

kommunala bidragsfordringar. Den motsvarar 4 kap. 6 § beredningens 

förs I al,), 
Chil(ande riitt. I 6 § första stycket första meningen införsellagen anges 

att i.riförsel för kommuns fordran på bidrag får äga rum, om beloppet har 

fasts\~l.l.ts genom förbindelse eller lagakraftvurmet beslut enligt vad därom 

är för~sk_riveL Enligt andra meningen får införsel inte avse annat bidrag än 

sådant som b~löper pl'I tiden efter fastställ~lsen eller, när denna har skett 

på ansökan. efter d~t att ansökningen gjordes. Bestämmelserna i 5 § första 

stycket andra meningen samt andra och tredje styckena har enligt andra 

stycket i 6 § motsvarande tillämpning vid införsel för kommunal bidrags

fordran. 

Laghered11i11ge11. Bestiimmelsen om exekutionstitlar för kommuns ford

ringar i 6 § första stycket första meningen införsellagen saknar mot

svarighet i 4 kap. beredningens förslag. Beredningen framhåller att regler 

om skriftlig förbinqelse angående bidrag sorn tillkommer kommun för 

barns vård enligt barnavårdslagen finns i 3 kap. 21 § första stycket bered

ningsförslaget. I fråga om införsel för bidrag som har bestämts genom 

beslut, dvs. av li)nsstyrelse (72 § andra stycket barnavårdslagen och 40 § 

l9gen om socia.lhjälpJ. skall 3 kap. 22 § tillämpas. Detta innebär, påpekar 

bt;redningcn. di;n nyheten att införsel kan ske även om beslutet inte har 

vunnit laga kraft, I övrigt överensstämmer 6 § beredningens förslag med 6 

~ införsellagen. 

Föredraganden. Paragrafen i departementsförslaget överensstämmer 

med beredningens förslag. Att skriftlig förbindelse angående bidrag som 

tillkommer kommun för barns vård enligt barnavårdslagen får föranleda 

införsel framgår av 3 kap. I och I 8 §§ departem~ntsförslaget. Villkoren för 

verkställighet av l~in.ssfyrelscs heslut regleras i .J kap. 19 §. 

Förfarandet 

7 § Paragrafen. som motsvarar 4 kap. 8 § beredningens förslag, reglerar 

frågan om l:,iehörig kronofogdemyndig~et i införselmål. 

Giillande räf/. Enligt 8 § införse!!a~en tas fråga om införsel upp av 

µ\mätningsmannen i den ort där g~i)~enären ~r bosatt. Är denne inte bosatt 

h~r i landet, tas frågan upp i den 9rt d~r arpets~ivaren finns. I anslutning 

till dessa bestämmelser finns i 31 * USK före~krifter om överlämnande av 

införselmål från en kronofogdemyndi~het till iJ.nrrnn. när ändring sker i de 

omständigheter som har betingat behörighe~rn. 

Laf{hered11i11gc11. I 4 kap. 8 § berednin.g<:!.ns förslag anges att införsel 

söks hos kronofogdemyndigheten där gäldenij.r.en h;tr sitt hemvist samt att 

om gäldenären inte haf hemvist här i riket ansökningen tas upp där arbets

givaren finns. Enligt den generella bestämmelsen i :2 kap. 4 * beredningens 

förslag förstås med svarandens hemvist i fråga om fysisk person den ort 

där han är bosatt. 
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Fiiredrnga11de11. Departemcnt~Jörslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. Paragrafen har dock jämkats något i redaktionellt 

hänseende Ufr 4 kap. 8 § ). Föreskrift om vad som avses med svarandens 

hemvist har i departemcntsförslaget tagits upp i 2 kap. 3 §_, 

Förevarande paragraf är tillämplig ~i ven i allmänna mål. trots att någon 

egentlig ansökan inte äger rum i :;il.dana mål Ufr I kap. 7 § första stycket 

andra meningen, se även 2 kap. 30 §tredje stycket). 

8 § Paragrafen innehåller bestä;11melser om g1ildenärens hörande. Den 

motsvarar 4 kap. 9 § heredningell!i förslag. 

(iiil/ande riill. I 9 * första meningen införsellagen föreskrivs att innan 

beslut om införsel medJt:las utmiitningsmannen skall bereda gäldenären 

tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt. Enligt 

andra meningen behöver gäldenären dock inte höras när han byter anställ

ning och beslut skall meddelas om införsel hos den nya arbetsgivaren. 

Laghered11i11ge11. Beredningens förslag överensstämmer med gällande 

riitt. Beträffande allmänna mål erinrar beredningen om att gäldenären 

under indrivningsförfarandct kan genom kravbrev ha fått besked att 

införsel kommer att äga rum, om skulden inte betalas. Gäldenären 

behöver då enligt 39 § andra stycket USK inte underrättas på nytt annat 

än om del har förflutit lång tid sedan kravet framställdes eller hans 

hörande är ön sk värt av annat skäl. 

Beredningen har övervägt huruvida kronofogdemyndigheten borde få 

befogenhet att kalla gäldenären till förhör i mål angående införsel Ofr 

angående utmätning 5 kap. 13 ~). Nägot praktiskt behov därav har dock 

beredningen inte ansett föreligga. 

Fiiredrai.:w1de11. Departementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. Med anledning av vad beredningen har anfört om gälde

närens underrättande i allmänt mål vill jag erinra om vad jag har framhållit 

i anslutning till 4 kap. 12 *· Vad som sägs där har tillämpning även pi\ 

införselmål. 

Jag vill tillägga att enligt den generella bestämmelsen i 2 kap. IO * 
departementsförslaget kronofogde 11yndigheten har möjlighet att även i 

införselmål hålla förhör med svaranden. En anledning att hålla förhör i 

sådana mftl kan vara att tillförlitlig utredning om gäldenärens ekon :.lmiska 

förhallanden inte kan vinnas på annat sätt och sådan utredning är 

nödv~imlig för målets prövning. 

9 § Paragrafen inne häller regler om införselhelopp och förbehållsbelopp. 

Första stycket motsvarar 4 kap. I 0 § första stycket beredningens förslag. 

Andra och tredje styckena saknar motsvarighet i beredningens förslag. 

Giillande riill. I 10 § första stycket införsellagen anges att utmätnings

mannen bestämmer dels hur mycket som högst fär inn·~hällas vid varje 

avlöningstillfälle (införselbeloppet), dels ett belopp som skall förbehällas 
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gäldenären för eget underhåll och familjens behov samt till fullgörande av 

betalningsskyldighet till annan. vilken vid införsel har lika rätt som 

sökanden eller bättre rätt än denne (förbehållsbeloppet). Enligt andra 

stycket. vilket har tillagts genom lag 1976:90, bestäms förbehällsbeloppet 

med ledning av bestämmelserna om existensminimum i 50 * 2 mom. 

kommunalskattelagen och anvisningarna till nämnda paragraf. Regeringen 

eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter 

angående beräkningen av förbehållsbeloppet. Tredje stycket i paragrafen 

innehåller en föreskrift för det fall att införsel för underhållsbidrag eller 

kommunal bidragsfordran skall ske för engångsbelopp. 

Med stöd av bestämmelsen i 10 ~andra stycket införsellagen (se även 3 * 
4 instruktionen för riksskatteverket) har RSV senast den 29 november 

1977 meddelat föreskrifter om beräknande av förbehållsbeloppet. vilka 

gäller för år 1978. 
Enligt 2 § första stycket första meningen förordningen om införsel och 

utmätning i sjukpenning m. m. skall vid beslut om införsel i sjukpenning 

införselbeloppet och förbehållsbeloppet bestämmas per dag. I andra 

meningen i samma stycke anges att sjukpenning enligt lagen om allmiin för

säkring för de fyra första dagarna av en sjuk.period. för vilka sjukpenning 

utgår. skall förbehållas gäldenären utan avdrag, om inte särskilda skäl för

anleder annat. Enligt 6 § har vad som i förordningen sägs om sjukpenning 

motsvarnnde tillämpning i fråga om annan dagersättning som avses i 2 ~ 

andra stycket införsellagen. 

Lagberedningen. Beredningens förslag till 4 kap. I 0 s överensstämmer 

med JO ~ införsellagen i paragrafens lydelse före 1976 års ändring. 

Remi.uyttrandt'!Ul. Hm·riitten för Västra Srerigl' framhåller att vid 

bestämmande av förbehållsbeloppet bör även sammanlevandes - och inte 

bara familjens - behov beaktas. Enligt hovrätten bör därför lagtexten 

jämkas. 

FörcdraJ,:amlen. Första styck.cl i 9 §överensstämmer med 10 § första 

stycket beredningens förslag. Med anledning av vad en remissinstans har 

anfört om att vid förbehållsbeloppets bestämmande hänsyn bör tas inte 

endast till familjens utan även till annan sammanlevandcs behov vill jag 

påpeka att i förarbetena till 10 ~ införsellagen framhölls att om man och 

kvinna varaktigt sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden de 

bör kunna anses som en familj, oavsett om de har barn tillsammans eller 

inte (SOU 1964:57 s. 137. se även prop. 1968:130 s. 130). Departements

förslaget har samma innebörd. Jfr även 5 kap. 2 *och 7 kap. 4 *· 
Genom 1976 ars tillägg till 10 § införsellagen har införts bestämmelser 

som innebär att bestämmande av förbehållsbeloppet vid införsel 

samordnas med reglerna om existensminimum vid beskattning. En mot

svarande bestämmelse har tagits upp i andra stycket av 9 § i departe

mentsförslaget. Av skiil som jag har berört vid behandlingen av samma 

fråga under 7 kap. 4 * har något uttryckligt bemyndigande för regeringen 
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eller annan myndighet att meddela närmare föreskrifter i saken inte tagits 

med. Jag utgår från att sådana föreskrifter även i fortsättningen skall 

meddelas av RSV. 

r likhet med vad som f.n. gäller enligt 2 §första stycket förordningen om 

införsel och utmätning i sjukpenning m.m. bör vid beslut om införsel i sjuk

penning eller annan liknande dagersättning införselbeloppet och för

behållsbeloppet bestämmas per dag. Föreskrift härom bör meddelas i UB 

och har tagits upp i tredje stycket av 9 §. 

Som har nämnts i det föregående innehåller 2 § första stycket förord

ningen om införsel och utmätning i sjukpenning m.m. en ytterligare före

skrift som avviker från införsellagens bestämmelser. Enligt den före

skriften skall sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring för de fyra 

första dagarna av en sjukperiod, för vilka sjukpenning utgår. förbehållas 

gäldenären utan avdrag. om inte särskilda skäl föranleder annat. Vid till

komsten av föreskriften utgick sjukpenningen med förhållandevis låga 

belopp. r de flesta fall torde sjukpenningen inte ha överstigit förbehålls

beloppet och i fall då utrymme fanns för införsel torde endast mindre 

belopp ha kunnat tas ut. Numera utgår sjukpenningen med betydligt högre 

belopp och den företer även i övrigt likheter med lön. Det bör också 

nämnas att motsvarande föreskrift i den tidigare kungörelsen (1963:5171 

med vissa bestämmelser om införsel i sjukpenning m.m. - som innebar att 

antalet införselfria dagar ursprungligen uppgick till tre - hade samband 

med att sjukpenning inte utgick för de tre första dagarna av varje sjuk

period. Denna karenstid avskaffades emellertid år 1967. Jag vill i samman
hanget erinra om att den införselfria tiden närmast torde ha föranletts av en 

önskan att inte onödigtvis belasta berörda myndigheter. 

Vid övervägande av frågan huruvida sjukpenningen under början av en 

sjukperiod alltjämt som regel bör vara införselfri och i så fall hur länge (jfr 

LU 1975/76: 11 s. 6) bör även beaktas att kronofogdemyndigheten som 

regel inte får kännedom om att en gäldenär uppbär sjukpenning förrän viss 

tid har förflutit av sjukperioden. Jag har därför ansett att övervägande skäl 

talar för att inte i nu förevarand'~ hänseende föreslå någon särreglering 

beträffande sjukpenning. Det kan inte antas att försäkringskassorna eller 

kronofogdemyndigheterna kommer att oskäligt betungas. om den aktuella 

föreskriften slopas. 

Andra stycket i IO § beredningens förslag har i departementsförslaget 

tagits upp i nästföljande paragraf. 

10 § Paragrafen. som motsvarar 4 kap. 10 §andra stycket i beredningens 

förslag, innehåller en regel om uppdelning av sökandens fordran för det fall 

att införsel för underhållsbidrag eller kommunal bidragsfordran skall ske 

för ett engångsbelopp. 
Gällande riitt. r 10 § tredje styc<et införsellagen föreskrivs att om i fall 

som avses i I § I eller 2 - dvs. vid införsel för underhållsbidrag eller 
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kommunal bidragsfordran - fråga är om införsel för engångsbelopp, utmät
ningsmannen skall, när det behövs, fördela beloppet på skilda poster efter 

vad som är skäligt med hänsyn till den tid för vilken beloppet är avsett och 
övriga omständigheter. De särskilda posterna anses vid tillämpning av 

införseln förfallna efter vad som sålunda har bestämts. 

La1-:hered11i11ge11. 4 kap. IO § andra stycket beredningens förslag 
överensstämmer, frånsett redaktionella jämkningar, med IO § tredje 

stycket införsellagen. 
Föredra1-:a11den. Förevarande paragraf departementsförslaget 

överensstämmer med 10 § andra stycket beredningens förslag. 

11-13 §§ Dessa paragrafer innehåller vissa ytterligare föreskrifter om 

förfarandet i införselmål. nämligen om skyldighet för arbetsgivaren att i 
vissa fall ändra sättet för utbetalande av lönen, om ändring och hävande av 

införsel samt om vissa underrättelser. De motsvarar 4 kap. 11-13 §§ 

beredningens förslag. 
Giillande riitt. 1 11 §införsellagen anges att om särskilda skäl föreligger, 

utmätningsmannen får föreskriva att arbetsgivaren skall anpassa sättet för 

avlöningens utbetalande så att införseln kan verkställas i därför lämpad 

ordning. Enligt 12 § första stycket skall. beslut om införsel ändras, om 

anledning förekommer till det. Beslut om införsel fot bidrag som avses i 1 § 

1 eller 2 - dvs. underhållsbidrag eller kommunal bidragsfordran - skall 
enligt andra stycket i samma paragraf hävas, om gäldenären betalar 

förfallna bidrag och det är anledning anta att bidragsskyldigheten skall 

· fullgöras för framtiden. I 13 § föreskrivs att utmätningsmannen skall 

underrätta arbetsgivaren angående beslut om införsel eller i fråga som 

avses i 11eller12 §. 

I USK meddelas föreskrifter om underrättelser i andra fall än som avses 

i I 3 § införsellagen och om sättet för meddelande av underrättelse. 
Lagberedningen. 4 kap. 11-13 §§ i beredningens förslag överens

stämmer, frånsett redaktionella jämkningar, med motsvarande paragrafer i 

införsellagen. I anslutning till 12 §framhåller beredningen att fastän beslut 
om införsel kan ändras eller hävas av kronofogdemyndigheten part även 
har möjlighet att överklaga kronofogdemyndighetens beslut genom besvär 

till hovrätten. Besvären, som skall tillställas kronofogdemyndigheten. kan 

enligt förslaget leda till att kronofogdemyndigheten själv ändrar sitt 

beslut. 
Föredraganden. Departementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. 

Företrädesordning 

Fiiredraganden. Detta avsnitt, som omfattar 14-18 §§. kan sägas 

innehålla en särskild förmånsrättsordning för införsel. Den allmänna 

IO Riksdagen 1980/81. I sam{. Nr 8. Del 2 



Prop. 1980/81: 8 

förmånsrättslagen är inte tillämplig, när olika fordringar knnkurrernr vid 

införsel. 

14 § Paragrafen, som motsvarar 4 kap. 14 § beredningens förslag. 

reglerar företrädet mellan införselberättigad fordran och skatteavdrag. 

Gällande riitt. Enligt 14 § införsellagen har införsel för underhållsbidrag 

företräde framför skatteavdrag. medan skatteavdraget har företräde vid 

annan införsel. 

Lt11;heredningcn. Beredningens förslag överensstämmer med gällande 

rätt. 

Fiiredrt1ganden. Departements förslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. 

15 § Denna paragraf innehaller bestämmelser om företrädet mellan olika 

införsclbara fordringar. Den motsvarar 4 kap. 15 ~ beredningens förslag. 

Giitlande riitt. Är fråga om införsel för olika slags fordringar. har de 

enligt 15 § första stycket införsellagen gruppvis företräde i den ordning i 

vilken de har tagits upp i I §, I fråga om •;amtidig införsel for tvtl eller.fler:.:. 

underhållsberättigade föreskrivs i :rndra stycket att innehållet belopp skall 

fördelas efter de löpande bidragens storlek samt att om mera har innc

hållits än som svarar mot de löpande bidragen bidrag som har stått ute 

längre har företräde vid fördelningen av det överskjutande beloppet. Enligt 

tredje stycket i paragrafen skall d1!lbetalning. som inflyter på viss under

hållsberättigads fordran, i första hand avräknas på det belopp som har 

stått ute längst och alltjämt kan tas ut genom införsel. Fjärde stycket 

slutligen innehåller bestämmelse a:t av fordringar som avses i I § 2--4 har 

inom varje grupp vad som har stått ute längst företräde. 

Lagheredningen. Beredningens förslag överensstämmer i sak med 15 § 

införsellagen i paragrafens lydelse vid tiden för beredningens förslag. 

Fifredra1;ande11. I departements förslaget har beaktats den ändring som 

har skett av 15 § införsellagen efter det att beredningen avgav sitt förslag. 

I övrigt överensstämmer departementsförslaget med heredningens 

förslag. 

16 § Paragrafen, som motsvarar 4 kap. 16 § beredningens förslag, inne

håller bestämmelse om jämkning av underhållsbidrag. 

Gällande rätt. Om underhållsbidrag som avses i 5 kap. 5 § G B överstiger 

vad som skäligen bör tillkomma familjen. får enligt 16 § första stycket 

första meningen införsellagen underhållsbidraget vid tillämpning av 15 s 
jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken införsel samtidigt äger 

rum. Enligt andra meningen får. om det är påkallat av särskilda skäl. 

jämkning ske även av annat underhållsbidrag, om detta uppenbart över

stiger vad som skäligen fordras för den underhållsberättigades försörjning. 

I andra stycket av paragrafen föreskrivs att första stycket har motsvarande 
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tilfampning. om skatteavdrag eller utmätning inte kan äga rum till följd av 

införsel för underhållsbidrag som avses där. 

Lagheretl11i11ge11. Beredningens förslag överensstämmer. frånsett redak

tionellajämkningar. med gällande rätt. Beredningen framhåller att vad som 

sägs i paragrafen om underhållsbidrag som avses i 5 kap. 5 § GB även gäller 
underhållsbidrag som här i riket eller utomlands har fastställts enligt 

främmande lags hestämmelser i den män de svarar mot nämnda lagrum i 

GB. 
Fiiredraga11de11. Departementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. 
I betänkandet (SOU 1977:37) Underhåll till barn och frånskilda har före

slagits ändringar beträffande den familjerättsliga underhållsskyldigheten 

som även berör 5 kap. 5 § GB. Om förslaget genomförs bör förevarande 

paragraf jämkas. 

17 § Denna paragraf, som motsvarar 4 kap. 17 * beredningens förslag. 

reglerar konkurrensen mellan införsel och utmätning. 

Gii/lande räu. I 17 § första stycket första meningen införsellagen anges 

art införsel går före utmätning. Enligt andra meningen skall dock införsel 

för fordran som avses i I § 4 - dvs. böter och viten - ändras eller hävas. 

om utmätning därigenom kan äga rum för annan fordran. Har införsel för 

viss fordran beviljats i pension. livränta eller vederlagsfordran som avses i 
:! § 3 och blir därefter rättigheten som sädan utmätt för annan fordran. har 

enligt 17 § andra stycket införselfordringen företräde till betalning ur vad 

som inflyter till följd av,~tmätningen. I fräga om fordran som avses i 1 § I 

eller:! - dvs. underhållsbidrag eller kommunal bidragsfordran - gäller vad 

som har sagts nu bidragsbelopp som har förfallit när utmätningen är full

bordad eller förfaller näst därefter. I paragrafens tredje stycke föreskrivs 
att belopp som har innehållits enligt införsellagen inte får utmätas för 

annan gäldenärens skuld. 
Laghered11i11gen. Beredningens förslag överensstämmer. frånsett redak

tionella jämkningar. med gällande rätt. Andra stycket andra meningen i 4 
kap. 17 ~ innebär dock ändring så till vida att tidpunkten för utmätnings

beslutets meddelande och inte för utmätningens fullbordande skall vara 
avgörande för i vilken utsträckning införselfordringen skall ha företräde. 

Föredraganden. Förevarande paragraf departementsförslaget 

överensstämmer med beredningens förslag. Den jämkning som andra 

stycket andra meningen innebär i förhållande till gällande rätt torde inte 

annat än undantagsvis leda till annat resultat än den nuvarande bestäm

melsen i saken. 

18 § I paragrafen. som motsvarar 4 kap. 18 § beredningens förslag, ges 

en bestämmelse om införsel under konkurs. 
Gällande riitt. Enligt 18 § införsellagen får införsel äga rum utan hinder 
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av gäldenärens konkurs. i den m~m inte avlöning eller annat som införseln 

gäller skall ingå i konkursboet en:iigt 27 § KL. 

Lagberedningen. Beredningen> förslag överensstämmer med gällande 

rätt. 
Föredraganden. Departementsförslaget överensstämmer med bered

ningens förslag. 

Arbetsgivares skyldigheter 

19 § I denna paragraf, som motsvarar 4 kap. 19-21 §§ beredningens 

förslag. hänvisas till bestämmelser i 7 kap. angående arbetsgivares skyldig

heter. 

Gällande rätt. I 19 §första styc:ket införsellagen föreskrivs att införsel

beloppet skall innehållas endast i den mån avlöningen överskjuter för

behållsbeloppet. I andra stycket anges att arbetsgivaren skall tillställa 

utmätningsmannen innehållet belopp på tid och sätt som denne bestämmer 

samt att utmätningsmannen, om särskild anledning förekommer, får ålägga 

arbetsgivaren att omedelbart tillställa honom innehållet belopp. Betalar 

arbetsgivaren ut avlöning i uppenbar strid mot beslut om införsel eller 

underlåter han att inom föreskriven tid eller på anfordran tillställa utmät

ningsmannen innehållet belopp, får enligt 20 § utmätningsmannen omedel

bart hos arbetsgivaren genom utmätning ta ut vad som har skolat inne

hållas eller har innehållits. l 21 § ingår en straffbestämmelse för fall då 

arbetsgivare underlåter att redovisa belopp som har skotat innehållas. 
I 22 § första stycket införsellagen föreskrivs att om gäldenären arbetar i 

annans förvärvsverksamhet utan lön eller mot uppenbart för låg ersättning 
och till följd därav fordran som avses i I § I eller 2 - dvs. underhållsbidrag 

eller kommunal bidragsfordran - inte kan tas ut genom införsel, utmät

ningsmannen får ålägga arbetsgivaren att. för tid efter det att beslut därom 

har meddelats och till dess annat förordnas. till utmätningsmannen utge så 

mycket som hade kunnat tas ut genom införsel om skälig lön hade utgått 

för arbetet. Innan beslut meddelas skall såväl gäldenären som arbets

givaren få tillfälle att yttra sig. Enligt andra stycket i 22 § skall det som 

sålunda utges räknas som genon införsel innehållen lön. Underlåter 

arbetsgivaren att utge belopp som har bestämts genom beslutet. har 20 § 

motsvarande tillämpning. 

Lagberedni11ge11. Bestämmelserna i 4 kap. I 9-21 §§ beredningens 

förslag överensstämmer, frånsett redaktionellajämkningar. med 19. 20 och 

22 §§ införsellagen. Motsvarighet till straffbestämmelsen i 21 § införsel

lagen har tagits upp som 28 § i 4 kap. 

Remissyttrandena. Några remissinstanser anser att kronofogdemyn

dighetens befogenhet enligt 21 § beredningens förslag bör vidgas till att 

avse även andra införselbara fordringar än underhållsbidrag och 

kommunala bidragsfordringar. 
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Föredraganden. I departementsförslaget har arbetsgivares skyldigheter 

vid införsel reglerats genom hänvisning till motsvarande bestämmelser vid 

löneutmätning i 7 kap. 16-18 §§. I sak överensstämmer departements

förslaget med beredningens förslag. Kronofogdemyndighetens befogenhet 

att ingripa mot gäldenär som arbetar utan skälig lön har emellertid ut

sträckts till att avse även skatter och allmänna avgifter samt böter och 

viten. Det är uppenbart angeläget att illojala förfaranden från gäldenärer 

kan motverkas även i sådana fall. Jag vill erinra om att enligt departe

mentsförslaget skall motsvarande befogenhet stå till buds även vid löneut

n:ätning. Det förtjänar måhända påpekas att när ingripande i införselmål 

med tillämpning av förevarande paragrafjämförd med 7 kap. 18 §sker mot 

gäldenär som arbetar utan skälig lön, åtgärden givetvis skall likställas 

med införsel och inte med löneutmätning (jfr 7 kap. 18 § andra stycket). 

En straffbestämmelse motsvarande 21 § införsellagen har tagits upp i 25 

§i de.:iartementsförslaget. 

Verkan av införsel 

20 § Paragrafen, som motsvarar 4 kap. 22 § beredningens förslag. inne

håller förbud för gäldenären att förfoga över sin rätt i strid mot införseln. 

Gällande rätt. När införsel har beviljats, får enligt 23 § införsellagen 

gäldenären inte förfoga över sin rätt genom överlåtelse eller på annat sätt 

sä att verkställigheten hindras eller försväras, om inte utmätningsmannen 

medger det av särskilda skäl. 

Lagberedningen. Beredningens förslag överensstämmer med 23 § 

införsellagen. I förslaget har dock tillagts uttrycklig föreskrift om att 

sökanden skall höras innan kronofogdemyndigheten medger undantag från 

förfogandeförbudet. 

Föredraganden. Förevarande paragraf departementsförslaget 

överensstämmer med 4. kap. 22 § i beredningens förslag. 

21 § Denna paragraf reglerar gäldenärens betalningsansvar i fall dä 

belopp som har innehållits av arbetsgivaren inte kan tas ut av denne. Para

grafen motsvarar 4 kap. 23 § beredningens förslag. 

Giil/ande rätt. I 24 § införsellagen anges att om medel har innehållits för 

fordran. gäldenären inte vidare är betalningsskyldig för den del av ford

ringen som motsvaras av innehållet belopp, även om det inte kan tas ut hos 

arbetsgivaren. 

Lagberedningen. Beredningens förslag överensstämmer med 24 § 

införsellagen i paragrafens lydelse vid tiden för beredningens förslag. 

Föredraganden. 24 § införsellagen har ändrats genom lag 1975: 1265. 

Ändringen innebar att bestämmelsen, som tidigare inte var tillämplig 

beträffande underhållsbidrag. har vidgats till att gälla samtliga införselbara 

fordringar. I departementsförslaget har nämnda ändring beaktats. I övrigt 
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överensstämmer förevarande paragraf i departementsförslaget med 4 kap. 

23 * heredningens förslag. Lydelsen har dock jämkats något. 

Redovisning och fördelning 

22 § Denna paragraf. vilken motsvarar 4 kap. 24 § beredningsförslaget, 

innehtdler best~irnmelser om tid för redovisning. 

Giillande riill. Införsellagen saknar bestämmelser om redovisning till 

borgenären. En del sådana föreskrifter meddelas däremot i USK. Bl.a. 

föreskrivs i !02 § USK att medel som har intlutit till kronofogdemyndighet 

i enskilt införselmål skall skyndsamt tillhandahållas den underhållsberiitti

gade. dock inte förr~in det bidrag som medlen avser är förfallet. 

Lagh('l"ei/11i11grn. Beredningen har ansett det lämpligt att i 4 kap. ta upp 

motsvarighet till bestämmelsen i 137 § UL om tid för redovisning i mål or.1 

utmätning. I 24 § första stycket anges salunda all medel som har influtit 

genom införsel skall redovisas ut.m dröjsmål. 

Som framgår av den tidigare redogörelsen kan enligt beredningsförslaget 

införsel för underhållsbidrag äga rnm pa grund av dom som inte har vunnit 

laga kraft. I si\ fall bör enligt beredningen medlen inte få betalas ut utan att 

säkerhet sliills. med undantag för sädana fall då verkställighet får äga rum 

som om domen hade vunnit laga kraft Ufr 3 kap. 11 § ). Om domen ändras 

så att underhållsskyldigheten helt eller delvis upphävs, skall meddelad 

införsel i motsvarande mån gå filer. Det följer av 3 kap. 26 §i förslaget och 

beredningen h1invisar till vad som sLigs där. Införsel kan enligt 4 kap. I § 2 

iiven iiga rum pfl grund av länsst:frelses beslut om fastställande av bidrag 

som avses i 72 ~ andra stycket barnavårdslagen eller 40 § socialhjälps

lagcn. Enligt 3 kap. 22 * skall i fråga om länsstyrelsens beslut tillämpas vad 

som gäller om dom. 

I cnlighet med det sagda har sc•m andra stycke i 24 § i 4 kap. tagits upp 

en bestfönmelse att om införsel för fordran som avses i I § I eller 2 har ägt 

rum på grund av dom eller beslut som inte äger laga kraft eller får verk

ställas som dom vilken har vunnit laga kraft medlen inte får betalas ut utan 

att säkerhet ställs. Vid införsel för fordran som har nämnts nu kan det inte 

i praktiken - frånsett förbindelse - väntas förekomma annan exekutions

titel än dom som avses i 3 kap. 7 § tredje stycket eller därmed jämställda 

beslut Ufr 3 kap. 3 och 22 §* ). Beredningen har därför inte ansett det 

behövligt att begriinsa niimnda regel på sätt som i 14 kap. 16 § 1 har skett 

beträffande utbetalning efter utmlttning. 

Enligt l § 3 kan införsel även äga rum för skatter och allmänna avgifter. 

Beredningen framhåller att angäende redovisning av indrivna skatter och 

restitution av vad som har influtit för mycket, t.ex. om debitering ändras, 

finns bestämmelser bl.a. i uppbördslagen. Sådana fall omfattas alltså inte 

av andra stycket i förevarande 24 § i förslaget. Andra stycket gäller inte 

heller införsel för böter och viten ·~nligt I § 4. 
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Remi.uyttra11Je11a. Enligt RS \/. som framhåller att paragrafen avser 

endast enskilda mål. finns inte anledning att ändra vad som f.n. gäller 

enligt 102 § USK om redovisning i sådana mål. Verket föreslår att mot

svarighet till den bestiimmelsen tas upp i första stycket av 24 §. 

FöreJra1:1111de11. Jag delar RSV:s mening att redovisning i enskilda 

införselmål liksom f.n. bör ske skyndsamt. dock inte förrän det bidrag som 

avses med medlen är förfallet till betalning. Att redovisning sker 

skyndsamt är naturligtvis särskilt angeläget i fråga om underhållsbidrag. 

eftersom den underhållsberättigade ofta är beroende av bidraget för sin 

försörjning. Första stycket i paragrafen har avfattats i enlighet med det 

sagda. Frågan om redovisning av medel som har influtit genom införsel för 

skatter och allmänna avgifter eller böter och viten fär liksom f.n. regleras i 

andra författningar. 

Beredningens förslag i andra stycket att influtna medel inte fär betalas ut 

utan att säkerhet ställs. när exekutionstiteln inte har vunnit laga kraft eller 

far verkställas som lagakraft vunnen dom. avser inte bara införsel för 

underhållsbidrag utan riven införsel för kommuns fordran på bidrag som 

avses i l * 2. Kommun är emellertid befriad från att ställa säkerhet (2 kap. 

27 ~ dcpartementsförslagct). Det skulle därför vara missvisande om 

fordran som avses i I ~ 2 nämndes i bestämmelsen. På grund härav har 

bestämmelsen i departementsförslaget begränsats till att gälla införsel för 

um!erhi\.llsbidrag. 1 övrigt överensstilm.mer andra stycket med bered

ningens förslag. 

23 ~ Paragrafer.. som motsvarar 4 kap. 25 s beredningens förslag, 

behandlar frilgan om tvist angående fördelning av influtna medel. 

Giilla11de riitt. Införsellagen innehåller inte någon reglering av frågan hur 

del skall förfaras nhr tvist har uppkommit om fördelning av influtna medel. 

Vad utmätningsmannen har bestämt om fördelningen går emellertid genast 

i verkställighet. om inte överexekutor eller högre instans med anledning av 

besvär förordnar om inhibition. 

l.11ghen•d11i11ge11. Beredningen framhåller att det i praktiken knappast 

har varit n:\gra beaktansvärda problem förenade med tvist om fördelning. 

Beredningen utgä.r fr;\n att kronofogdemyndigheten självmant får fatta 

beslut i saken och anser att detta beslut som regel bör tillämpas omedel

bart. 1 frnga om underhåll är det angeläget att sökanden snarast får 

medlen. och man bör inte lfita fördelningstvister stoppa upp förfarandet. 

Vid konkurrens mellan flera underhållsberättigade finns enligt bered

ningen ofta mt~ilighet att. om kronofogdemyndighetens fördelningsbeslut 

skulle ~indras efter besvär. åstadkomma rättelse vid fortsatt införsel. Om 

staten eller kommun har sökt införsel. är det ingen särskild risk förenad 

med act utbetala medel till dem. Staten och kommun kan förutsättas 

komma att betala tillbaka vad de eventuellt har fått för mycket. När 

särskilda omständigheter föranleder det. bör kronofogdemyndigheten höra 
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parterna innan beslut om fördelningen meddelas. 
l undantagsfall kan det enligt beredningen vara olämpligt att genast 

tillämpa kronofogdemyndigheten:; beslut när tvist har uppkommit. Krono

fogdemyndigheten eller högre myndighet bör därför kunna förordna att 

kronofogdemyndighetens beslut tills vidare inte skall tillämpas. Bered
ningen anmärker att om fördelningsbeslut med anledning av införsel inte 

överklagas. någon återbetalning:;skyldighet inte kommer i frflga. Men 

beslutet har inte någon rättskraft annat än i fråga om de medel som direkt 

berörs därav. Genom kronofogdemyndighetens beslut har inte heller 

parterna emellan avgjorts vem som är rätt innehavare av fordran för vilken 

utdelning har beräknats. 

Med anledning av det anförda innehåller förslaget en bestämmelse i 25 § 

att tvist om fördelningen av influtna medel inte hindrar att utbetalning sker 
i enlighet med kronofogdemyndighetens beslut, om inte särskilda skäl 

föreligger. Syftet med uttagande av underhåll bör sålunda i allmänhet till

godoses genom att influtna medel betalas ut till den underhållsberättigade 

utan dröjsmål. Kronofogdemyndigheten får då enligt beredningen ta stånd

punkt i uppkommen tvist och omedelbart handla i enlighet därmed. I andra 

fall kan det. om saken verkligen är tveksam. finnas anledning att avvakta 

att kronofogdemyndighetens beslut vinner laga kraft. 

Beredningen framhåller att kronofogdemyndigheten inte torde vara 

skyldig att meddela formligt fördelningsbeslut varje gång utbetalning skall 

ske samtidigt till två eller flera dler om en sökande skall ha företräde 

framför annan. Den utbetalning som sker utan fördelningsbeslut fär dä den 

verkan att medlen. såvida beslutet om utbetalning vinner laga kraft. inte 
får återkrävas. Det kan enligt beredningen med ett sådant förfaringssätt 

vara lättare för kronofogdemyndigheten att om någon sökande har blivit 
missgynnad rätta till felet när det blir aktuellt att disponera senare influtna 

medel. 
FöredraR<111den. Förevarande paragraf departementsförslaget 

överensstämmer med 4 kap. 25 § beredningens förslag. Som beredningen 

har anfört bör normalt ett beslut om fördelning av influtna medel tillämpas 
omedelbart. Om särskilda skäl före:ligger bör dock utbetalning kunna anstå 

i avvaktan på att beslutet vinner laga kraft (jfr även 13 kap. 14 § 5). Jag vill 

erinra att om besvär anförs över kronofogdemyndighetens beslut. 

hovrätten enligt 18 kap. 16 §andra stycket kan förordna om inhibition av 

vidare verkställighet av beslutet. 

24 § I paragrafen ges en föreskriJt om det fallet att beslut om fördelning 

eller utbetalning ändras efter överklagande. Den motsvarar 4 kap. 26 § i 

beredningens förslag. 

Giillande rätt. Utmätningsmannen torde inte f.n. ha befogenhet att 

genom utmätning utsöka vad någon i införselmål har fått uppbära för 

mycket annat än om det beslut genom vilket fördelningen har ändrats 
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ålägger fiterbetalningsskyldighet eller om annan exekutionstitel som gär ut 

på återbetalning har vunnits. 

Lugheredningen. Om fördelningsbeslut ändras efter överklagande och 

medlen redan har betalats ut. kan det enligt beredningen finnas möjlighet 

att åstadkomma rättelse vid fördelning av senare influtna medel. I andra 

fall bör enligt beredningen återbetalning äga rum. 

Beredningen erinrar om att i 3 kap. 26 * i förslaget meddelas befogenhet 

för kronofogdemyndigheten att utsöka vad borgenären skall betala tillbaka 

i fall då exekutionstitel upphävs. Bestämmelserna är tillämpliga även när 

införsel har ägt rum. Vad som i paragrafen sägs om upphävande av exeku

tionstitel gäller även om dom t.ex. betriiffande underhallsbidrag iindras så 

atl underhållsbidragets belopp siilts ned. 

Medel som har influtit genom införsel skall. anför beredningen. i manga 

fall fördelas mellan tvi\. eller flera sökande. Kronofogdemyndighetens 

fördelningsbeslut skall enligt 25 ~ i förslaget som regel tillämpas omedel

bart. Överklagande av fördelningsbeslut i införselärenden torde f.n. 

knappast förekomma och man har enligt beredningen dessutom anledning 

anta att överinstansen liksom vid meddelande av beslut om upphävande av 

underhållsskyldighet beaktar svårigheten för den som har uppburit 

införselmedel för sådant ändamål att betala tillbaka vad han har uppburit. 

Rättelse bör helst ske genom kvittning i samband med fördelning av 

senare inflytande belopp. Denna form av rättelse kan dock inte tillämpas 

beträffande underhåll för nägon längre tid tillbaka eftersom underhållsbe

rättigad därigenom skulle kunna ställas utan erforderligt underhåll. I den 

mån återbetalning skall äga rum bör enligt beredningen principen vara att 

vad som har betalats ut för mycket skall kunna återkrävas och vid behov 

utmätas. 

Enligt 19 kap. 27 ~ första stycket beredningens förslag är talan mot 

beslut om införsel inte begriinsad till viss tid. Däremot gäller enligt fjärde 

stycket i. samma paragraf att. besviir över beslut om fördelning av influtna 

medel måste anföras inom tre veckor. Besvär över införsel som har kommit 

in innan beslut om fördelning av influtna medel har vunnit laga kraft kan 

enligt 19 kap. 30 ~ i förslaget föranleda att det senare beslutet hävs. När 

det sker. bör enligt beredningen kronofogdemyndigheten på begäran 

utsöka vad som skall betalas tillbaka. 

Beredningen framhåller att vad som har sagts nu om beslut om för

delning mellan flera sökande har motsvarande tillämpning beträffande 

beslut om utbetalning av influtna medel. när fördelningsbeslut inte har 

meddelats. Även beslut om utbetalning vinner enligt I 9 kap. 27 §. fjärde 

stycket laga kraft efter tre veckor. 

I 4 kap. 26 * har beredningen tagit upp t:n bestämmelse med tanke på 

nämnda fall. Paragrafen innehåller att om beslut om fördelning eller 

utbetalning av influtna medel ändras. kronofogdemyndigheten på begäran 

skall utsöka vad som skall betalas tillbaka. Av 19 kap. 41 ~andra stycket i 
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förslaget följa att när hovrätten har ändrat kronofogdemyndighetens 

beslut om fördelning eller utbi!talning. vad som skall betalas tillbaka får 

utsökas först sedan hovrättens beslut har vunnit laga kraft. såvida inte 

hovrätten har förordnat annat. 

Fiirt•draganden. Departementsförslagct överensstämmer med bered

ningens förslag på förevarande punkt. Det kan erinras om att i 13 kap. 20 * 
har tagits upp en liknande besttimmelse beträffande medel som har flutit in 

i mål om utmätning. 

Ansvar 

25 § Denna paragraf. som motsvarar 4 kap. 28 * beredningens förslag. 

inneh!\llcr en bestämmelse om straffansvar för arbetsgivare eller mot

svarande. 
Giil/anile riifl. I 21 ~ införsellagen anges att arbetsgivare som uppsät

ligen eller av oaktsamhet underlåter att inom föreskriven tid tillställa 

utmätningsmannen belopp som har skolat innehållas enligt beslut om 

införsel döms till böter. På grund av bestämmelserna i 3 ~ torde straff

bcstiimmelsen vara tillämplig även på den som utger annan förmån än lön. 

i vilken införsel kan beviljas. 

L11ghered11i11ge11. Beredningens förslag överensstämmer med gällande 

r:-itt. I förslaget har emellertid som andra stycke i parngrafen tagits upp en 

uttrycklig heshimmelsc om att vid införsel i annan förmån än avlöning 

första stycket har motsvarand•! tillämpning beträffande den som utger· 

förmånen. 
Remissyf/randcna. Utredningen vm säkerhetsåtgärder m.m. 

skatt<'{Jrocen·en anser att i straffsatsen bör ingå även fängelse högst ett å.r. 

Därvid hänvisas till 81 ~ uppbördslagen. som enligt utredningen i stort sett 

rör samma förhållanden. 
f'l)rnlraK1111<ll'n. Förevarande paragraf departements förslaget 

överensstämmer i sak med beredningens förslag. Uttrycklig motsvarighet 

till andra stycket i beredningens förslag har dock inte tagits upp Ufr 7 kap. 

21 * ). Av 4 § i kapitlet följer emellertid att straffbestämmelsen är tilliimplig 

även pä annan än arbetsgivare som utger förmån i vilken införsel kan 

meddelas. 

Skiil att skärpa straffsatsen föreligger inte enligt min mening. Jag har 

därvid bl.a. beaktat att vad som skall innehållas enligt införselbeslut M)m 

regel inte uppgår till så stora belopp samt att nägo• behov av straff

skärpning inte har gjort sig gällande i tillämpningen. 
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16 kap. Annan verkställighet 

Kapitlet innehåller bestämmelser om annan verkställighet än utmätning 

och införsel. Det motsvarar 16 kap. samt de delar av 17 kap. beredningens 

förslag som rör genomförandet av beslut om handräckning. Som har 

nämnts i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.4) utgår departements
förslaget från att domstol och inte, såsom beredningen har föreslagit. kro

nofogdemyndigheten skall överta överexekutors nuvarande befogenhet 

enligt UL att besluta om handräckning. 

Gällande rätt. Verkställighet av förpliktelse som inte avser betalnings

skyldighet brukar efter förpliktelsens art indelas i följande grupper: I) utta

gande av viss lös egendom (exhibition). 2) verkställighet av leveransskyl

dighet. dvs. av förpliktelse att utge vara av viss art och myckenhet. 3) av

hysning av den som besitter fastighet eller del av fastighet, t. ex. hyresgäst. 

arrendator eller tidigare ägare, 4) verkställighet av annan förpliktelse till 

positiv prestation än de nu nämnda, t. ex. rivning av byggnad eller bortta

gande av stängsel. samt 5) verkställighet av förpliktelse till negativ presta

tion. såsom förbud att driva viss verksamhet e. d. 
En grupp för sig utgör överexekutors eller domstols beslut om säker

hetsåtgärd. Säkerhetsåtgärderna består av kvarstad. skingringsförbud. 

reseförbud och föreläggande eller annat förordnande som avses i 15 kap. 3 

§ RB. 
Beträffande frågan hur de olika verkställighetsformerna gestaltar sig i 

praktiken kan följande nämnas. När fråga är om 11t1aga11de al' i•iss liis 

ege11clom, brukar utmätningsmannen inställa sig hos svaranden, ofta 

åtföljd av sökanden eller ombud för denne. Påträffas egendomen, över

lämnas den omedelbart till sökanden, om denne är representerad vid 
förrättningen. Det anses i princip åligga sökanden att ta hand om 

egendomen så snart svaranden har skilts från besittningen därav. Föremål 
som lätt kan transporteras brukar dock utmätningsmannen ta med sig. 

Sökanden får sedan hämta egendomen på kronofogdemyndighetens 

kontor. Någon skyldighet att kalla parterna till förrättningen anses inte 

föreligga. Svaranden brukar emellertid regelmässigt underrättas om tid 

och plats för att han skall fä tillfälle att närvara. och sökanden kallas i mån 

av behov. Anträffas inte egendomen hos svaranden, kan sökanden vända 
sig till överexekutor med begäran att överexekutor förelägger vite enligt 38 

§ 2 mom. UL. Visar svaranden att han inte innehar egendomen. får vites

föreläggande inte användas. Egendomen kan t.ex. ha överlåtits till tredje 

man. Även om överlåtelsen inte gäller mot sökanden fär verkställighet som 

regel inte äga rum utan att exekutionstitel mot tredje mannen har anskaf

fats. 

De vanligaste fallen av exhibition är återtagande av egendom som sålts 

med förbehåll om återtaganderätt. I allmänhet sker emellertid återtagandet 

handräckningsvis utan föregående exekutionstitel. Vare sig återtagandet 
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sker i form av handräckning eller efter föregäende dom skall därvid vissa 
bestämmelser i lagen (1915:219) om avbetalningsköp tillämpas. l prop. 

1977/78: 142 har föreslagits att nämnda lag skall ersättas av en lag om 

avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Bestämmelser om hand

räckning för ätertagande av van som sålts med förbehäll om ätertagande
rätt finns ocksä i den nyligen antagna konsumentkreditlagen (1977:981 ). 

När verkställighet av leveransskyldighet har sökts, kan överexekutor 
med stöd av 38 § I mom. UL uppdra åt utmätningsmannen att hos 
svaranden söka ta ut den vara som skall levereras. Överexekutor kan 

ocksä förordna att varan skall anskaffas på svarandens bekostnad, t.ex. 
genom upphandling pä offentlig auktion. Som regel torde vitesföre
läggande enligt 38 § 2 mom. vara den lämpligaste metoden. När skyldighet 

att utge viss vara skall anses ha karaktären av betalningsskyldighet. kan 
kronofogdemyndigheten utmäta föreskriven kvantitet av varan eller. om 

svaranden inte innehar sådan vara. enligt 61 § UL utmäta dess värde. 

A 1'11ysning från fast egendom eller "ur hus" får enligt 193 § U L inte 
verkställas utan att underrättelse om att verkställighet blivit sökt 

meddelats den som ansökningen avser sist fyra dagar före verkställig

hetens genomförande. Utmätningsmannen har de.ssutom möjlighet att 

medge särskilt anstånd med avhysningen under högst en vecka. Föreligger 
synnerliga skäl. får utmätningsm:mnen utsträcka anståndet till sammanlagt 

högst fyra veckor, under förutsättning att skälig ersättning erläggs för hela 

anståndstiden och att otillbörligt intrång inte vållas i sökandens eller 

annans rätt. 
I fråga om det praktiska tillvfgagångssättet i övrigt vid avhysning har 

inte meddelats några bestämmelser i UL. Gången brukar i fråga om 
förhyrd bostadslägenhet vara 2.tt utmätningsmannen jämte vittne och 
behövligt handräckningsmanskap inställer sig i den lägenhet varifrån 

svaranden skall avhysas samt avlägsnar dennes tillhörigheter och even
tuellt honom själv och hans familjemedlemmar. Avhysning brukar verk
ställas även mot den som härleder sin rätt från svaranden (subkonduktor), 
om denne inte gör gällande en självständig rätt till lägenheten som 
sökanden är skyldig att respektera eller invändning därom kan lämnas utan 

avseende. Är saken tvistig. kan :ivhysning sålunda inte äga rum utan att 

saken har blivit vederbörligen prövad. Tillhörigheterna placeras på plats 

som sökanden anvisar, om inte n.~gon annan lokal står till buds. På åtskil

liga håll transporteras svarandens tillhörigheter till kommunalt magasin. 

Det är i princip svarandens sak att ta hand om egendomen. Ofta befinner 

sig svaranden i sådana omstänqigheter att de sociala myndigheterna måste 
bistå honom. Efter det att lägenheten har utrymts låses dörrarna och 

nycklarna överlämnas till sökanden. Avhysning från annat än bostads
lägenhet är ofta mer komplicerad. 

När fråga är om förpliktelse till annan posith' prestation än som har 

nämnts i det föregående, skiljer man mellan förpliktelse till prestation som 
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kan utföras ilven av annan än svaranden samt förpliktelse som är av 
personlig art. I förra fallet kan utmätningsmannen enligt 37 § I mom. 4 UL 

utan särskilt bemyndigande verkställa dom i saken. förutsatt att denna 
innehåller föreskrift att vad som har ålagts svaranden får utföras genom 
motpartens försorg, om svaranden "tredskas". Utmätningsmannen ger i 

sådana fall först ett föreläggande för svaranden att utföra vad som har 

ålagts denne. Om svaranden inte fullgör detta, får utmätningsmannen 
lämna sökanden tillfälle att utföra arbetet och vid behov undanröja hinder 

däremot. Eventuellt kan arbetet på begäran av sökanden och på dennes 

bekostnad utföras helt genom utmätningsmannens egna åtgärder. Inne
håller domen inte föreskrift om att arbetet får utföras genom den 

vinnandes försorg. ankommer det på överexekutor att enligt 38 §förordna 
om verkställigheten. I allmänhet förordnar överexekutor att arbetet får 
utföras av sökanden. Överexekutor kan också förelägga vite. 

Om den förpliktelse som skall verkställas är av personlig art, dvs. 

arbetet kan inte utföras av annan än svaranden. torde vitesföreläggande 
enligt 38 § 2 mom. vara den enda verkställighetsform som står till buds. 
Hinder kan föreligga även mot vitesföreläggande. om förpliktelsen är av 

konstnärlig eller liknande art. 
I fråga om verkställighet av j(}rplikte/se till negativ prestation är man 

hänvisad enbart till att tillämpa 38 § UL. dvs. att överexekutor skall 

förordna om verkställigheten. I allmänhet blir det aktuellt att överexekutor 
vid vite till håller svaranden att avhålla sig från verksamhet som det genom 

domen har älagts honom att underlåta eller att ställa sig till efterrättelse 
annat i domen meddelat förbud. Överexekutor kan även föreskriva fysiska 

ingripanden som behövs för att återställa ett rubbat förhållande eller före

bygga nya överträdelser. Hur långt överexekutor kan gå i det hänseendet 
är något ovisst. Det ankommer på utmätningsmannen att på begäran verk
ställa övercxekutors förordnande. 

Vid verkställighet av beslut om harstad eller annan säkerhetsåtgärd 

gäller följande vare sig beslutet har meddelats av rätten eller över
exekutor. Verkställigheten sker efter framställning av sökanden genom 
utmätningsmannens försorg. I fråga om verkställighet av beslut om kvar
stad skall enligt 183 § UL med egendomen förfaras på samma sätt som när 
sådan egendom utmäts. Om kvarstaden inte sker till säkerhet för fordran 

behövs dock inte någon värdering av egendomen. Underrättelse till gälde

nären anses inte erforderlig. Om beslutet om kvarstad inte avser viss 

egendom ankommer det på utmätningsmannen att avgöra vilken egendom 

som skall kvarstadsbeläggas. Sker kvarstaden till säkerhet för fordran får 

egendom som är utmätningsfri inte tas i anspråk. I övrigt gäller att egen

domen efter omständigheterna kan tas om hand eller kvarlämnas hos 

svaranden under försegling eller märkning. Finns egendomen hos tredje 
man. meddelas denne förbud att utge egendomen. Har kvarstad lagts på 

arrendeavgift. hyra eller annan avkastning av fast egendom förordnas 
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syssloman att uppbära medlen. Verkställigheten sker därutöver genom att 

den becalningsskyldige delges förbud att utge något till annan än sysslo

mannen. 

Skingringsförbud verkställs genom delgivning av förbudet. Delgivning 

kan ske med svaranden och annan person. t.ex. en sekundogäldenär niir 

skingringsförbudct avser fordrar .. I fråga om bl.a. behörig utmätningsman 

hänvisas i 185 * U L till 56 *. Beträffande åtgärd enligt 187 a § U L eller rese

förhud gäller att delgivning av förbud eller föreläggande är den verkställig

hetsform som kan ifri\gakomma. Om reseförbud överträus. kan rätten 

resp. överexekutor förordna att svaranden skall återhämtas och hållas i 

hiikte under den tiu förbudet gäller. 

LaghercdninRen. De verkställighetsformer som kan bli aktuella i fråga 

om domar och andra avgörand1!n som inte rör betalningsskyldighet iir. 

framhåller beredningen. mycket skiftande. Det låter sig därför knappast 

göra att i detalj reglera förfarandet i lag. Detta måste inom ganska vida 

grilnser anpassas efter vad som i det särskilda fallet är ändamålsenligt. 

Kronofogdemyndigheten får enligt förslaget större valfrihet när det gäller 

att bestämma sättet för verkställi.!;heten än som nu tillkommer kronofogde

myndigheten resp. överexekutor. Det är därför av särskild betydelse att 

parterna får göra sina synpunkter gällande om det är fråga om mera 

komplicerade ärenden liksom när verkställigheten kan dra avsevärda kost

nader. 

Bereuningen erinrar om att bestämmelserna i 3 kap. 26 *om återgång av 

verkställighet, när exekutionstiteln upphävs. är tillämpliga även när sådan 

verkst1illighet har ägt rum som avses i 16 kap. Beträffande införsel och 

utmätning innehåller beredningens förslag i 4 kap. :!6 * och 14 kap. :!:! § 

bestämmelser. som anger hur kronofogdemyndigheten skall förfara om 

dess heslut om fördelning eller utbetalning av influtna medel ändras. och 

för vissa andra situationer då betalning skall sökas åter. Beredningen 

påpekar att kronofogdemyndighetens heslut i ärende om verkställighet 

som avser annan förpliktelse än betalningsskyldighet kan ändras av högre 

instans. Beredningen förutsätter att den högre instansen i så fall föreskriver 

i vad mfm verkställighet skall återgå. Hovrätts beslut härom skall enligt 19 

kap. 41 § beredningsförslaget omedelbart lända till efterrättelse. Någon 

regel, som anger hur myndigheti~n skall förfara om den högre instansen 

inte har gett någon föreskrift i nämnda hänseende. har med hänsyn bl.a. 

till ärendenas skiftande beskaffenhet inte ansetts böra meddelas. 

Beredningen tar vidare upp frågan mot vem verkställighet som avses i 16 

kap. bereuningsförslaget fär äga rum. Enligt vad beredningen framhåller 

anses verkställighet som regel endast kunna ske mot den som exekutions

titeln utpekar. Som undantag från denna huvudregel nämner beredningen 

vissa fall av universalsuccession. Verkställighet torde sålunda få ske mot 

svarandens dödsbo. förutsatt att förpliktelsen inte har upphört genom 

dödsfallet utan övergått på dödsboet. Ett annat fall är att svaranden råkar i 
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konkurs. Enligt vad beredningen påpekar har också antagits att en utgiv

ningsdom kan verkställas hos den som besitter egendomen för svarandens 

räkning utan att kunna aberopa egen ränstitel. Skentransaktioner torde 

enligt beredningen inte heller hindra verkställighet hos den som har fått 
egendomen i besittning. Vidare förekommer i praxis att förordnande om 

avhysning verkställs även mot den till vilken nyttjanderättshavaren i sin 

tur har upplåtit nyttjanderätt till egendomen. 

Enligt beredningens uppfattning torde den nuvarande ordningen i 

huvudsak ha fungerat tillfredsställande, men den kan ibland tänkas leda till 

onödig omgtmg. Beredningen har därför ingående övervägt att finna en ny 

reglering 'iom ger ökade möjligheter till verkställighet även mot annan än 

den som direkt anges i cxekutionstitcln, närmast i anknytning till vad som 

J:!äller om den materiella rättskraften hos olika avgöranden och reglerna om 

handräckning i 17 kap. av beredningens förslag. Beredningen har emeller

tid avställ frän en sadan lösning, bl.a. därför att frågan vad som omfattas 

av doms rättskraft hör till de mera omstridda ämnena inom processrätten 

och man därför inte har någon säker utgångspunkt att lita till. Enligt bered

ningen saknar likväl frågan om rättskraften mot tredje man inte enligt 

förslaget betydelse för möjligheten att genomföra verkställighet. Om t.ex. 

i det särskilda fallet tredje man som innehar en sak uppenbart är bunden 
av ett avgörande om äganderätten till saken och eventuell invändning från 

hans sida som rör något annat förhållande inte heller förtjänar avseende. 

bör verkställigheten fortgå. Någon särskild verkställighetsansökan mot 

tredje mannen bör enligt beredningen inte krävas, men denne skall natur

ligtvis f!\. tillfälle att yttra sig. Han kan också överklaga verkställighets

beslutet. om han anser sin rätt kränkt. 
I fråga om avhysning har beredningen ansett att hithörande spörsmål om 

tredje mans ställning har så stor praktisk betydelse. att en uttrycklig 
reglering därav är önskvärd. Bestämmelser härom har tagits upp under 7 §i 

beredningens förslag. 
Remissyttrandena. Förslaget att i ett särskilt kapitel föra samman 

besHimmelser om andra verkställighetsformer än utmätning och införsel 

har i allmänhet inte föranlett någon erinran. RS \/och liinsstyrelsen i Norr

bottens län framhåller i likhet med beredningen att det knappast kan ges 

några detaljerade bestämmelser för alla de verkställighetsproblem som 

uppkommer i praktiken. RSV påpekar ocksä att framtida etfarenheter kan 

tänkas framtvinga kompletterande eller ändrade bestämmelser. 

Vad gäller förfarandet vid avhysning anför Svea hovrätt att förslaget 

innebär en förbättring i förhållande till gällande lag, där förfarandet till stor 

del är oreglerat. Hovrätten anser emellertid, med tanke på att avhysning är 

en för den enskilde så ingripande verkställighet, att man bör gå ännu 

längre än beredningen och utforma ett särskilt kapitel om avhysning med 

mer detaljerade regler än som nu föreslås. Hovrätten anser att det finns 

goda skäl att tillsätta en särskild utredning med uppgift att utforma nya 
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regler på detta område. Därvid skulle särskilt heaktas behovet av sam

ordning med sociala myndighetf:r och andra kommunala organ. Enligt hov

rättens mening förefaller avhysningsinstitutet varken i sin nuvarande eller 

föreslagna form helt förenligt med de värderingar som präglar modem 
socialpolitik. 

Föredraganden. Gällande rätt saknar i stort sett bestämmelser angå

ende verkställighet av dom eller annan exekutionstitel som inte avser full

görande av betalningsförpliktelse. Endast i fråga om avhysning finns vissa 
regler. Dessa tar närmast sikte på sådana frågor som underrättelse och 

anstånd men reglerar inte niirmare hur avhysning skall gå till. För att råda 

bot på bl.a. denna brist förordar beredningen en något utförligare reglering 

av de frågor som rör verkställi~;het av annat än betalningsdomar o.d. (16 
kap.). Förslaget har fätt ett i huvudsak gynnsamt mottagande. De före

slagna bestämmelserna om verkställighet av avhysning har dock gett 

anledning till erinringar från några håll. 

I 17 kap. beredningens förslag ges regler om handräckning. Dessa 

reglerar dels förutsättningarna för beviljande av säkerhetsåtgärd eller 

annan handräckning, dels verkställandet av kvarstad och rättsverk
ningama av kvarstad. dels när säkerhetsåtgärd skall återgå eller hävas. 

Förslaget i denna del bygger som tidigare nämnts på att handräckning 

skall beviljas av kronofogdemyndighet i stället för som nu av över
exekutor. 

Som jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.4) har jag 

ansett att det inte finns organisatoriska förutsättningar för att flytta 
handräckningsmålen till kronofogdemyndighet i samband med att över

exekutor avskaffas. Även av andra skäl har en sådan överflyttning 
bedömts som mindre lämplig. I stället förordas att handräckningsmålen 
flyttas till domstol. Mål om avhysning och återställande av besittning m.m. 
avses föras samman med mål om lagsökning och betalningsföreläggande 
till en ny enhetlig summarisk process, benämnd lagsökning. Frågor om 
kvarstad och andra säkerhetsåtgärder avses däremot bli reglerade i RB. 
Avsikten är därvid att säkerhets~1tgärd enligt RB skall kunna beviljas även 

om talan inte har väckts i huvud~.aken eller om talan över huvud taget inte 

är avsedd att väckas vid domstol. 
Till följd av att handräckning inte skall beslutas av kronofogdemyndig

heten kan vissa delar av bl.a. 17 kap. beredningsförslaget utgå ur UB. Kvar 

att reglera i balken blir i första hand genomförandet av beslut som har 

nämnts nyss. Genomförandet är därvid att betrakta som en form av 
verkställighet i den betydelse detta begrepp har tagits i departements

förslaget. dvs. verkställighetsåtgärdema företas på grundval av en exeku
tionstitel. Mot den bakgrunden är det naturligt att föra samman bestäm

melserna i 16 kap. och återstående del av 17 kap. beredningsförslaget till 

ett enda kapitel, som får avse all annan verkställighet än sådan som avser 
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uppfyllande av en betalningsförpliktelse. Förevarande lfi kap. i departe

mentsförslaget har utformats i enlighet härmed. 

Bland de verkst~lllighetsformer som avses i departementsförslaget intar 

avhysning en särstmlning. Ar 1973 inkom till kronofogdemyndigheterna 

ni\.got mer iin 10.000 ansökningar om avhysning. Knappt en tredjedel av 

dessa ledde dock fram till verkställighet. Ansökningarna avser bil.de fall di\. 

överexekutor har förordnat om avhysning och Ja beslutet meddelats av 

domstol. Enbart överexekutor beviljade det aret avhysning i drygt 7.640 

fall. Sammanlagda antalet slutligt handlagda avhysningsmftl hos över

exekutor I dvs. inkl. i\terkallade ansökningar o.d.) varda niira 12.500. För 

i\.r 1976 var motsvarande siffror ca 9 .. ~00 och 18.200. 

Det är emellertid inte bara med hänsyn till frekvensen som avhysnings

malen särskilt maste uppmärksammas. Avhysning är en för den enskilde 

mycket ingripande ätgärd. där behovet av skyddsregler är pillagligt. 

Reglerna om verkställighet av avhysning mftste vara utformade pä ett sätt 

som möjliggör för de sociala myndigheterna att ge svaranden den hjälp han 

behöver. Samtidigt mtlste sökandens intressen beaktas. Jag vill erinra om 

att särskilt bostadshyresgiisterna under senare ftr har fött sin ställning 

starkt förbättrad i olika hänseenden. Har saken ~indå gätt sä långt som till 

förordnande om avhysning. har sökanden i allmänhet starka skäl för sin 

begäran om verkställighet. Denna bör då behandlas utan alltför stor tids

utdräkt. Det måste vidare finnas bestämmelser som underlättar för krono

fogdemyndigheten att pa ett smidigt sätt bemästra de olika praktiska 

svärigheter som ibland uppkommer vid verkställigheten. Som exempel kan 

nämnas frågan hur det skall förfaras med avhyst egendom som svaranden 

inte kan eller vill ta hand om själv. Ett annat exempel är frägan hur verk

ställigheten skall genomföras när den berör tredje man. 

De bestämmelser om avhysning som beredningen har föreslagit innebär i 

och för sig viss förbättring i förhällande till nuläget. Enligt min mening bör 

man emellertid gå vidare på den väg beredningen har slagit in pä. Bered

ningens förslag bygger väsentligen på den nuvarande regleringen i 193 s 
UL, som går tillbaka ända till 1925 års ändringar i UL. De nuvarande 

bestämmelserna om underrättelse och anstånd är enligt min mening föräld

rade och bör ersättas med en mer tidsenlig reglering. Beredningens förslag 

tillgodoser inte helt detta önskemäl. 

Svea hovrätt har i sitt remissyttrande ifrågasatt om inte ett särskilt 

kapitel om avhysning borde utformas. med mer detaljerade regler än vad 

beredningen har föreslagit. Enligt min mening behöver man inte gå så 

långt. Avhysningsinstitutet bör emellertid ges en mer framträdande plats 

än vad det har fätt i beredningens förslag. Vidare bör den nuvarande 

underrättelsefristen förlängas och anståndsmöjligheten utvidgas så att 

sociala myndigheter fär bättre möjligheter att ingripa när det finns behov 

av det. Jag återkommer till dessa frågor i specialmotiveringen till 2-4 s~. 

Svenska kommunförbundet har på begäran av justitiedepartementet 

11 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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gjort en undersökning av hur olika kommuner löser de praktiska frågor 

som har samband med avhy·mingar. Undersökningen har berört tio 

kommuner med varierande folkmängd och struktur (Malmö, Borås, Luleå. 

Nacka. Östersund. Trollhlittan, Borlänge, Kristinehamn. Gislaved och 

Partille) och avser förhållandena år 1976. Av undersökningen framgår bl.a. 

att det hos flera av de tillfrågade kommunerna praktiseras olika former av 

samarbete mellan de allmännyttiga bostadsföretagen och kommunen. Det 
förekom sålunda i en region att flera kommuner inom regionen träffat 

överenskommelse med de allmännyttiga bostadsföretagen där om att 

socialförvaltningarna rutinmäss;gt skulle få en kopia av aktuella uppsäg

ningar av hyresgäster. En annan samarbetsform som praktiserades var att 

bostadsföretaget sände en kopia av avhysningsdom till socialmyndigheten 

så snart domen förelåg. Kommunen hade då förhållandevis lång tid på sig 

att utreda frågan och vidta åtgärder. Att underrättelse lämnades först 

sedan verkställighet sökts ansågs av flera kommuner som otillfredsstäl

lande, eftersom man då bara hade drygt en vecka på sig för utredning och 

eventuella åtgärder. En av de större kommunerna med stor erfarenhet av 

avhysningar ansåg dock att systemet med att vänta tills kronofogde

myndigheten hörde av sig till kommunen var bra och att det inte fanns 

någon anledning att se kritiskt på den korta tid som då stod till buds. 

Samtliga tillfrågade kommuner uppgav att det vanligaste sättet att lösa 

problemen i samband med avhy:rning var att bevilja socialhjälp till hyres

skulden eller att hjälpa till att ordna en avbetalningsplan för denna. 

Jag kan i huvudsak ansluta mig till de uttalanden som beredningen har 

gjort beträffande frågan mot vem verkställighet fär äga rum. Den av bered
ningen förordade tillämpningen torde åtminstone i ett fall innebära en 

utvidgning i förhållande till vad som f.n. får anses gälla. Enligt beredningen 

bör sålunda verkställighet av en utgivningsdom kunna ske hos tredje man. 

om denne uppenbart är hunden av ett avgörande om äganderätten till 

saken och eventuell invändning frän hans sida som rör något annat förhål

lande inte förtjänar avseende. Ett exempel på en situation då en tredje man 

är rättskraftigt bunden av ett avgörande om äganderätten till viss egendom 

är att den förlorande parten efter domen har överlåtit egendomen till 

tredje mannen utan att denne kan åberopa godtrosförvärv. Är omstän

digheterna sådana att tredje mannen inte kan ha framgång i process mellan 

honom och exekutionssökanden angående bättre rätt till egendomen talar 

onekligen praktiska skäl för att verkställighet skall få äga rum mot tredje 

mannen utan särskild exekutionstitel mot honom. Stor försiktighet är 

emellertid tillrådlig om tredje mannen bestrider att verkställighet får ske. 

Om kronofogdemyndigheten inte bedömer saken som alldeles klar bör 

myndigheten avstå från verkställighet. 

Bestämmelserna om avhysning har tagits upp i första avsnittet av 16 

kap. departementsförslaget (I -9 *§ ). Härefter följer vissa bestämmelser 

som gäller verkställighet av förpliktelse i annat fall som inte innefattar 

16kap. 762 
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betalningsskyldighet ( 10-12 §§ ). Bestämmelserna avser bl.a. verkställighet 

av dom på utgivande av lös egendom eller annan förpliktelse till positiv 

eller negativ prestation. De gäller även verkställighet av utslag.enligt den 

nya lagsökningslagen i fall motsvarande 191 § UL samt verkställighet av 

beslut om säkerhetsåtgän.l. Beträffande verkställighet av beslut om kvar

stad har därutöver tagits upp vissa särbestämmelser i ett särskilt avsnitt 

(13-16 §§). I detta regleras utöver själva verkställigheten även kvar

stadens rättsverkningar. 

Kapitlet är av naturliga skäl inte tillämpligt i allmänna mål. frånsett att 

kvarstad kan avse anspråk på böter m.m. Någon uttrycklig föreskrift 

härom har inte ansetts behövlig. 

Någon motsvarighet till 16 kap. 8 § beredningsförslaget. vilken inne

håller en erinran om det hinder mot avhysning som föreligger enligt lagen 

( 1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter, har inte ansetts 

behövlig i departementsförslaget. 

Avhysning 

I § 1 paragrafen anges dels vad som är att förstå med avhysning, dels 

vilken kronofogdemyndighet som är behörig att uppta ansökan om avhys

ning. Den motsvarar 16 kap. 2 § beredningens förslag (delvis). 

Giillamle rätt. Termen "avhysning" förekommer inte i UL. I 192 och 

193 §§ används ordet "vräkning". men lagen anger inte vad som är att 

förstå därmed. Det får antas att vräkningen avser ett förfarande som går ut 

på att skilja svaranden från besittningen av fast egendom. hus eller 

lägenhet i hus. vare sig det är fråga om bostadslägenhet eller annan lokal. 

och att det är utan betydelse vilken rättsgrund svaranden åberopar för sin 

besittning. Vräkning avser också det fallet att svaranden över huvud taget 

inte har någon rättsgrund för sin besittning. 

I UL finns inte några bestämmelser om utmätningsmannens lokala 

kompetens vid verkställighet av beslut om avhysning. Som huvudregel 

torde gälla att verkställighet söks hos den kronofogdemyndighet inom vars 

distrikt avhysningen skall äga rum. Bestämmelsen i 56 § I mom. UL att vid 

utmätning gäldenärens hemvist är generellt kompetensgrundande faktum 

torde kunna tillämpas analogiskt i vissa fall. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår att svarandens hemvist blir gene

rellt kompetensgrundande även beträffande all sådan verkställighet som 

avses i 16 kap. Ansökan om verkställighet skall emellertid också kunna 

göras hos kronofogdemyndigheten i den ort där egendom som avses med 

verkställighetsåtgärden finns. I vissa fall kan behov föreligga att anlita 

annan kronofogdemyndighet. Ansökan skall därför också kunna göras hos 

kronofogdemyndighet där verkställigheten eljest med fördel kan äga rum. 

Beredningen påpekar att i administrativ ordning kan ges föreskrift om befo

genhet för kronofogdemyndighet att överlämna ett ärende till annan krono

fogdemyndighet. 

16 kap. I § 763 
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Föredraga11de11. Med det ökade hänsynstagande till svaranden vid 

avhysning som departementsförnlaget innebär är det angeläget att klart 

ange i vilka fall dessa för svaranden förmånliga regler skall få tillämpas. 

Enligt min mening kan svaranden inte göra anspråk på att verkställigheten 

skall genomföras enligt bestämmdserna i förevarande avsnitt annat än när 

han för sin besittning kan åberopa en giltig rättsgrund. Har svaranden 

egenmäktigt tagit t.ex. en rivningslägenhet i besittning, bör han kunna 

avlägsnas därifrån utan den särskilda omgång som avhysningsreglerna 

föreskriver. I ett sådant fall följer verkställigheten i stället bestämmelserna 

i 10-12 §§. om inte brott har begåtts och besittningsförhållandet kan åter

ställas med polismyndighetens hj~.lp. En annan sak är att det även i sådana 

fall kan finnas anledning för kronofogdemyndigheten att gå försiktigt fram. 

Den rättsgrund svaranden ursprungligen har haft för sin besittning kan 

vara antingen äganderätt eller nyt':janderätt. Vissa nyttjanderätter regleras 

utförligt i JB. nämligen arrende, hyra och tomträtt. J B räknar därutöver· 

med vissa andra nyttjanderätter. vilka följer de allmänna bestämmelserna i 

7 kap. Utanför JB:s reglering faller en del upplåtelser som är att anse som 

nyttjanderätter. Viktigast bland dessa är bostadsrätt. 

I den män nu nämnda nyttjanderätter är förenade med besittning och 

det när nyttjanderätten upphört kan bli aktuellt att avlägsna den tidigare 

nyttjanderättshavaren med tillhörigheter från egendomen i fråga, skall vid 

verkställigheten tillämpas bestämmelserna i förevarande avsnitt. Lag

tekniskt har detta beaktats på så sätt att förevarande 1 § inleds med en 

beskrivning av vad som i departementsförslagets mening är att anse som 
avhysning. Med avhysning avses ~ålunda verkställighet av förpliktelse för 

tidigare ägare eller nyttjanderätt.havare att flytta från fast egendom. 

bostadslligenhet eller annat utrymme i byggnad. Denna definition har sin 

motsvarighet i 15 § förslaget till ny lagsökningslag. 
Med tidigare ägare avses även t.ex. den som har besuttit fast egendom 

såsom förment ägare merr som. förlorat mål angående bättre rätt till egen

domen. Det är också tydligt att den som i egenskap av familjemedlem eller 

anställd hos tidigare ägare eller nyttjanderättshavare rent faktiskt besuttit 

egendomen eller lägenheten är i förevarande hänseende att jämställa med 

ägaren resp. nyttjanderättshavaren själv. Beträffande sublokation föreslås 

en särskild bestämmelse i 8 §. 

Paragrafen anger vidare vilken kronofogdemyndighet som får verkställa 

förordnande om avhysning. Liksom när det gäller utmätning och införsel 

bör kronofogdemyndigheten i det distrikt där svaranden har sitt hemvist 

vara behörig (beträffande begreppet hemvist se 2 kap. 3 § andra stycket 
departementsförslaget). Behörig bör självfallet också vara kronofogdemyn

digheten i den ort där avhysningen skall äga rum. 

När ansökan har gjorts i svarandens hemvist i fall då avhysningen skall 

äga rum på annan ort bör kronofogdemyndigheten i svarandens hemvist ha 

viss möjlighet att överlämna målet till den andra kronofogdemyndigheten. 
Bestämmelser i detta hänseende karl meddelas av regeringen. 

16 kap. I § 764 
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2-4 §§ I dessa paragrafer ges bestämmelser om bl.a. den tid inom 

vilken avhysning normalt bör genomföras (2 § ), underrättelse till 

svaranden (3 §) och anstånd vid avhysning (4 §). Bestämmelserna i 2 § 

saknar motsvarighet i beredningens förslag medan 3 och 4 ~§ närmast 
motsvarar 1"6 kap. 6 ~ beredningsförslaget. 

Giilla11de rätt. Enligt 193 ~ I mom. UL gäller att förordnande om avhys

ning enligt 192 ~ inte får verkställas om inte underrättelse om att verkstäl

lighet är sökt har sist fyra dagar före avhysningen blivit genom utmätnings

mannen meddelad den som ansökningen avser. Underrättelsen kan ske 

n untligcn eller skriftligen. Om utmätningsmannen inte själv lämnar under

rättelsen skall underrättelseskyldigheten anses fullgjord, när skriftligt 

utfärdad underrättelse bevisligen har kommit den som ansökningen avser 

till handa eller, om denne har sökts men inte anträffats i sitt hemvist, 

meddelats hans make eller husfolk eller, om inte heller de har anträffats, i 

slutet kuvert avlämnats i hans hemvist eller blivit fäst på hans husdörr. 

Har svaranden inte stadigt hemvist i riket och inte heller känt ombud i 

orten, är underrättelse inte nödvändig. 

Enligt 193 ~ 2 mom. U L får utmätningsmannen medge särskilt anstånd 

med avhysningen under högst en vecka, om förhållandena föranleder det. 

Finns synnerliga skäl. får anståndet utsträckas att gälla högst fyra veckor, 

om skälig gottgörelse erläggs för hela den tid som anstånd sålunda medges 
utöver den i I mom. angivna tiden och otillbörligt intrång inte i övrigt 

vållas i sökandens eller annans rätt. I 3 mom. av 193 § UL föreskrivs att 

bestämmelserna i 1 och 2 mom. skall gälla även när eljest enligt UL avhys

ning skall äga rum frän fast egendom eller ur hus. 

I praxis anses sökanden kunna ge anstånd med avhysning, även om en 

sådan befogenhet kan tänkas medföra vissa olägenheter för kronofogde

myndigheten. 

Laghered11i11ge11. Bestämmelser som i huvudsak ·motsvarar 193 § UL 

har i beredningens förslag tagits upp som första och andra stycke av 16 

kap. 6 \i. Beredningen påpekar att enligt beredningens förslag i 16 kap. 3 § 

svaranden före all sådan verkställighet som avses i kapitlet skall beredas 

tillfälle att yttra sig. Med hänsyn till denna bestämmelse kunde ifrågasättas 

om det finns behov av att särskilt underrätta svaranden före avhysning på 

det sätt som nu föreskrivs i 193 § UL. Det har dock inte synts beredningen 

rådligt att avstå från föreskrift om en bestämd tidsfrist. I likhet med vad 

som nu gäller bör emellertid finnas utrymme att vid behov i vissa fall göra 

undantag från underrättelseskyldigheten. 

Beredningen erinrar om att det tidigare fanns bestämmelse om undantag 

från underrättelseskyldigheten även vid utmätning, om svaranden inte 

hade stadigt hemvist i riket och inte heller känt ombud i orten. Vid 1963 

års ändringar i UL ändrades bestämmelsen så att undantag från under

rättelseskyldigheten nu endast gäller om gäldenären saknar känt hemvist 

och det inte är veterligt var han uppehåller sig eller ombud för honom 
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finns. Motsvarande bör enligt beredningen gälla iiven i fräga om under

riittelse vid avhysning. 

I fri'tga om själva underrättelseförfarandet vid avhysning torde enligt 

beredningen den nuvarande möjligheten att lämna underrättelsen muntligt 

böra behhllas. Om svaranden skall underrättas skriftligen. är det. som regel 

naturligt att hestiimmelserna i ddgivningslagen tillämpas. 

Enligt l.'i ~ första stycket ddgivningslagen får delgivning ske genom 

kungikelse. om den sökte. inte har känt hemvist - inom.eller utom riket -

och det inte kan klarliiggas var tian uppehåller sig. Kungörelsedelgivning 

får enligt andra stycket i paragrafen även användas. när den sökte visser

ligen har kiint hemvist inom riket men inte har kunnat anträffas där och 

handlingen inte heller har kunnat lämnas till annan som enligt 12 ~ är 

hehörig att motta delgivningen samt det inte kan klargöras var den sökte 

uppehaller sig. allt under föruts~tttning att det finns anledning anta att de.i 

sökte har avvikit eller pä annat '.;ätt häller sig undan. Under samma förut

sättning kan handlingen i stället lämnas i slutet kuvert i den söktes hemvist 

eller. om detta inte kan ske. fästas pä dörren till hans bostad (s.k. spik

ning). 

Enligt beredningens mening skulle det i hithörande ärenden vara för 

restriktivt. om möjligheten till delgivning genom att lämna .handlingen i 

slutet kuvert i den söktes hemvist eller verkställa s.k. spikning skulle göras 

beroende av att det finns anledning anta att den sökte har avvikit eller 

häller sig undan. I den delen bör sälunda delgivningslagens bestämmelser 

inte tillämpas pa underrättelseförfarandet vid avhysning (jfr prop. 1970: 13 
s. :!9. 2:!9 och 23:!). Be.redningen anser att frt'lgan bör lösas pä det sättet att 

delgivningslagen görs tillämplig vid skriftlig .underrättelse. med den 

avvikelse som enligt det nyss anförda är påkallad beträffande möjligheten 

att liimna handlingen i kuvert i den söktes hemvist eller verkställa s.k. 

spikning. I administrativ ordning bör i enlighet med anförda synpunkter 

närmare bestämmas på vilket sätt underrättelseplikten skall fullgöras. 

I första stycket av 16 kap. 6 *anges - i överensstämmelse med 5 kap. I:! 

~ andra stycket bercdningsförshget - att underrättelse inte behövs om 

svaranden saknar känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han 

uppehåller sig. Om känt ombud finns. skall naturligtvis ombudet under

rättas. Beredningen påpekar att om tiden för genomförandet av avhysning 

kan förutses när svaranden skall höras enligt 3 § i 16 kap .• kan krono

fogdemyndigheten ta in uppgift därom i den anmodan till svaranden som 

skall ges. Detta bör dock inte ske annat än om saken synes alldeles klar. 

Vidare framhåller beredningen att det, utöver den formella under

rättelsen, ofta är önskvärt att kronofogdemyndigheten tar personlig 

kontakt med svaranden inför en föreståend~ avhysning. Upplysning måste 

vinnas om hans familjeförhållanden och hans möjlighet att fä ny bostad 

m.m. Svaranden kan vidare behöva anvisningar t.ex. om vart han skall 

vända sig för att fä hjälp från det allmänna. Hithörande frågor bör så långt 

möjligt klarläggas innan förrättningen äger rum. 



Prop. 1980/81: 8 16 kap. 2-4 §§ 767 

De regler om anstånd som nu finns i 193 * UL har. t:ftc:- överläggning 

med representanter för hyresvärds- och hyresglisto_rganisationer. i sak 

oförändrade tagits upp i andra stycket av 16 kap. 6 *· men till dessa regler 

har som ett tredje stycke fogats en tilläggsbestlimmelse för dt:t fallet att 

ansökan om verkställighet görs relativt lang tid efter det att exekutions

titeln meddelades. Det kan då vara motiverat att kronofogdemyndigheten 

får medge ett extra anstånd under förutsättning att svaranden. eventuellt 

med hjälp av socialmyndighet. gör riitl för sig. Beredningen föreslår att 

kronofogdemyndigheten vid behov får medge ytterligare anstånd i fall då 

mer än tre månader förflutit från att exekutionstiteln vann laga kraft till 

dess ansökan om verkställighet gjordes. Anståndstiden har bestämts till 

högst fyra veckor utöver vad som kan medges enligt andra stycket i para

grafen. Beredningen har däremot inte ansett det iindamalsenligt att. när 

ansökan om verkställighet görs inom sagda tid men sökanden medger 

anstånd i verkställighetsärendet. ge någon särskild regel om ytterligare 

anstånd. 

Remissyt1ra11de11t1. Enligt Iii11sstyrelse11 i Gill·leborgs /iin är fyradagars

fristen i första stycket av 16 kap. 6 * beredningens förslag för snävt till

tagen. Fristen bör enligt länsstyrelsen förlängas till en vecka. 

Beträffande den i första stycket andra meningen upptagna bestäm

melsen om undantag från underriitlelseskyldighet framhi'tller kro11(~f(1gJe

föreni11ge11 att den ändring som förslaget innebär i förhållande till gällande 

rätt i förening med av beredningen förordat krav på bevislig delgivning 

kommer att medföra en förhalning av verkställigheten i fall da svaranden 

vistas på känd utrikes ort. Erfarenheten har visat att delgivning i t.ex. de 

nordiska länderna tar cirka tre månader. Med hänsyn till att avhysnings

målen är av brådskande karaktlir anser föreningen att den föreslagna 

lydelsen bör godtas endast om avsteg görs beträffande krav på delgivning. 

Om svaranden vistas på ldind utrikes ort bör sålunda vara tillfyllest att 

unJerrättelse tillställs honom i lösbrev. Bestämmelse härom bör meJdelas i 

administrativ ordning. 

Även liinsstyre/sen i Stockholms /ii11 förordar undantag från del

givningslagens bestämmelser. Länsstyrelsen anför också att det dubbla 

underrättelsesystemet enligt 3 och 6 *~ givetvis är ägnat att fördröja verk

ställigheten. Samtidigt påpekas emellertid den av beredningen anvisade 

möjligheten att i vissa fall lämna underrättelse enligt 6 ~ i samband med att 

svaranden bereds tillfälle att yttra sig enligt 3 *· 
Enligt krmu~fogdefi.ireningen kan tvekan råda om utgångspunkten för 

beräkning av anstånd som kronofogdemyndigheten - i överensstämmelse 

med gällande Jag - får medge enligt andra stycket. Möjligen bör bestäl'l

melserna tolkas så att anstånd skall räknas från den dag då svaranden h_ar 

delgivits underrättelse om avhysningen. En sådan tolkning har i distrikt 

med ett stort antal pågående avhysningsmål inte varit möjlig att tillämpa i 

praktiken. Sedan ansökan har kommit in kan på grund av svårigheter att 
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delge svaranden underriitlelsc och arbetsbelaslning hos verkstlUlande 

personal förrättning komma att slittas ut till omkring en månad därefter. 

Föreligger pt1 fön-ättningsdag(·n anledning att meddela anstånd utsätts 

förrättningen att äga rum efte1· ytterligare en vecka. Den ursprungligen 

utsatta fön-ättningsdagen har ~{\ledes i dessa fall utgjort utgångspunkten 

för anstä.ndstidens beriikning. Föreningen efterlyser en klarare formulering 

av bestämmelsen så att det klan: framgår hur anståndstiden skall beräknas. 

Kronofogdeföreningen framhåller vidare att det i praktiken har visat sig 

att anstä.nd på en vecka efter utsatt förrättningsdag inte alltid är tillräckligt 

för att socialmyndighet skall hinna ge svaranden den hjälp han är i behov 

av. Med hänsyn till det stora J.ntalet fall då regeln tilliimpas och till de 

praktiska svårigheterna vid manga myndigheter att planera och förbereda 

avhysningsmålen föreslår föreningen att hestiimmelsen ges den inne

börden att myndigheten får medge särskilt anstånd med avhysningen 

under högst två veckor efter ut~;att förrättningsdag. 

Aven RS\l förordar att det nuvarande anståndet på en vecka utsträcks 

till åtminstone tva veckor. A·1en om sökanden många gånger lämnar 

anstånd förekommer inte sällan situationer där denne pafordrar verkstäl

lighet innan socialmyndigheten har hunnit vidta åtgiirder för att bistå 

svaranden. Verket anmärker i detta sammanhang att kommuns beslut om 

ekonomiskt bistå11d till svaranden är förenat med tidsutdräkt. Som regel 

fattas beslut om t.ex. betalning av svarandens hyresskuld vid samman

träde som hålls en gång i månaden. Verket utgår för sin del från att 

anstiindstiden skall räknas frän den dag verkställighet tidigast får ske. 

16 kap. 2-4 §§ 768 

RSV tar också upp den nuvar:mde regeln om viss! Hingre anstånd under 

villkor bl.a. att skälig gottgörelse utgår. Enligt verkets mening är bestäm

melsen oklar till sin innebörd. Det torde sålunda ofta vara tveksamt vad 

som i det s~irskilda fallet skall läggas i begreppet skälig gottgörelse. Enligt 

vad verket har sig bekant har regeln tilliimpats i så få fall att den knappast 

kan betecknas som praktiskt användbar. RSV anser att det skulle stå i 

bättre överensstämmelse med nutida sociala synsätt om kronofogde

myndigheten fick bevilja ett par veckors anstånd i ömmande fall utan 

villkor om ekonomisk gottgörelse från svarandens sida. Får myndigheten 

en sådan möjlighet genom utökning av den nuvarande anståndstiden på en 

vecka har verket emellertid inte något att erinra mot att nuvarande bestäm

melser om anstånd förbundet med gottgörelse får kvarstå i enlighet med 

beredningens förslag. 

Den i 16 kap. 6 * tredje stycket beredningsförslaget upptagna bestäm

melsen om möjlighet för kronofogdemyndigheten att medge ytterligare 

anstånd i fall då mer än tre mån.:ider har förflutit från det att exekutions

titeln vann laga kraft när ansökan görs har i allmänhet inte föranlett någon 

erinran. Till dem som uttryckligen tillstyrker förslaget hör liinsstyrelsen i 

Äll'Shorgs län och Hyresgästernas rik.lfiirbund. Hm·riitten .fi'ir Västra 

.'frerige är dock kritisk mot bestämmelsen. Hovrätten framhåller att innan 
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lagakraftvunnen exckutionstitel på avhysning föreligger har i allmänhet 

avsevärd tid förflutit sedan skyldighet att avflytta intriidde. Ytterligare tid 

förflyter innan kronofogdemyndigheten tar upp ansökan om verkställighet 

till behandling, varefter svaranden skall beredas tillfälle att yttra sig över 

framställningen. Verkställighet kan sedan ske tidigast pä fjärde <lagen efter 

underrättelse och myndigheten kan dessutom ge anstånd under ytterligare 

fyra veckor. En misskötsam hyresgäst torde inte kunna göra berättigat 

anspråk på ytterligare anstånd. Den föreslagna bestämmelsen skulle kunna 

leda till att en hyresvärd alltid ser till att avhysningen genomförs före tre

månaderstidens utgång. En sådan inställning kan befaras snarare försvära 

än förbättra svarandens situation. Även kro11t~(ogdefiireni111<en och TCO 

finner bestämmelsen mindre ändamålsenlig och förordar att den utgår. 

RS \/ påpekar. i likhet med ldn.u"tyrelsen i Stockho/111.1· liin. att den 

tidpunkt då exekutionstiteln vunnit laga kraft inte bör tas som utgångs

punkt för beräkning av tremånaderstiden. De flesta exekutionstitlar 

rörande avhysning utgörs av lagsökningsutslag och tredskodomar. vilka 

mera sällan vinner laga kraft. Tremånaderstiden bör i stiillet riiknas frän 

exekutionstitelns datum. 

Fiiredraganden. Som jag har anfört under kapitelrubriken framstilr 

nuvarande regler om underrättelse och anstånd vid avhysning som för

åldrade. Bestiimmclserna har ockst1 kritiserats av flera remissinstanscr. 

Bl.a. har framhållits att anståndstidcn en vecka många gånger är för kort 

för att social myndighet skall hinna vidta åtgärder för att bistä svaranden. 

Det har också påtalats att bestiimmelsen om utsträckt anstånd under 

villkor av skälig gottgörelse inte har kommit att tillämpas i avsedd omfatt

ning. Svårigheter har vidare ansetts möta att tillämpa anstandsreglema 

efter deras ordalydelse, i synnerhet när det gäller kronofogdedistrikt med 

många avhysningsmål samtidigt. 

Vidare har lagutskottet i sitt betänkande 1975:22 med anledning av en 

motion om översyn av bestämmelserna om vräkning av hyresgäster tagit 

upp några problem som hänger samman med verkstiilligher av avhysning 

och som bör beaktas vid utarbetandet av balkens bestämmelser på 

området. Bl.a. berörs frägan huruvida ett avhysningsbeslut bör få verk

ställas innan de sociala myndigheterna haft tillfälle att fullgöra sina 

uppgifter. I flertalet. remissyttranden över motionen vitsordades att det 

redan förekom ett långtgående samarbete mellan exekutiva och sociala 

myndigheter inför en förestående avhysning. Sålunda förekom praktiskt 

taget aldrig att ett beslut om avhysning av t.ex. en barnfamilj verkställdes 

förrän vederbörande socialvårdsmyndighet fått underrättelse om den före

stående förrättningen. 

Enligt utskottet bör det vidare göras möjligt för den exekutiva myndig

heten att medge anstånd med avhysningsförriittningar under längre tid i:in 

f.n. Sädant längre anstånd krävs enligt utskottet ofta för att de sociala 

myndigheterna skall fä rådrum att planera och genomföra sådana 
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stödjande och rådgivande åtgärder som kan vara påkallade för att hindra 

att mlinskliga tragedier och social utslagning uppstår till följd av heslut om 

avhysning. 

Det är givetvis angeläget att socialmyndigheten i fall då det kan bli 

aktuellt för myndigheten att ingripa sfl. tidigt som möjligt fär Linnedom om 

en förcstäende avhysning. Den mest effektiva hjiilpen lir emellertid den 

som kan Himnas pt1 ett ännu tidigare stadium. niimligen innan verkstiil

lighel iinnu har begärts. Boende- och bostadsfinans1eringsutredningen har 

varit inne på dessa frågor i sitt befankande (SOU 1975:5 l) Bostadsförsör:i

ning och bostadsbidrag. På grundval av utredningens förslag har i remiss 

till lagrMct den :!3 februari 1978 angttende hyresförhandlingslag m.m. 

föreslagits att underrättelseskyldigheten enligt I:! kap. 44 ~ JB utvidgas till 

att omfatta skyldighet för hyresvärd att viss tid före avhysning undcrriilla 

socialniimnden om uppsägning pi) grund av dröjsmål med hyreshetalning. 

P<'t verksUillighetsstadiet finns redan nu ett samarbete mellan krono

fogdemyndighet och sociala myndigheter som fungerar smidigt. Nägon 

uttry1.:klig lagbesfämmelse som åliigger kronofogdemyndigheten under

rättdseskyldighet eller i övrigt reglerar detta samarbete lir knappast 

behövlig. Det kan erinras om att de flesta ansökningar inte leder fram till 

verkstiillighet diirftir att svaranden antingen flyttar frivilligt eller. cv·entu

ellt efter ingripande av socialmymlighct. träffar uppgörelse med sökanden. 

Det iir tfarför i allm:inhet biist att kronofogdemyndigheten genom kontakt 

med parterna skaffar sig en hild av situationen i det aktuella fallet innan de 

s11ciala myndigheterna kopplas in. 

De önskemttl om biittre möjligheter för de sociala myndigheterna att 

gripa in hör emellertid beaktas viJ utformningen av bestiimmclserna i UB 

om underrättelse och anstånd vid avhysning. Jag vill till en hörjan erinra 

om att giillande lag - liksom heredningsförslaget - utgår frän att avhysning 

skall genomföras skyndsamt. dock tidigast fyra dagar efter det att 

svaranden har underrättats. Någon bestämmelse om när underriittelsen 

skall liimnas eller när avhysningen senast skall vara genomförd finns inte. I 

praktiken genomförs avhysningar vanligen mot slutet av den forsla 

anständsveckan, dvs. omkring tio dagar efter underriittelsen. Att tala om 

att kronofogdemyndigheten i sådana fall medger '"ansttrnd ·· med avhys

ningen är knappast träffande. Snarare anger den särskilda anstånds veckan 

den tid inom vilken avhysningen normalt skall vara genomförd. 

Enligt vad som har kommit fram vid remissbehandlingen förekommer i 

distrikt med ett stort antal pågående avhysningsmål att utsatt förrätt

ningsdag tas till utgångspunkt för beräkning av anstånd. En sådan tillämp

ning är knappast förenlig med 193 * U L. Det är emellertid tydligt att 

anstånds bestämmelserna med en korrekt tillämpning kan bli illusoriska när 

det på grund av arbetsbelastning eller av annat skäl inte gflr att sätta ut 

förrättning senast elva dagar efter underrättelse. Även när förrättning siitts 

ut t.ex. en vecka efter underrättelsen är det anstånd som kronofogde-
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myndigheten kan medge utan särskilda villkor till stor del konsumerat, om 

det vid förrättningen framkommer behov av ytterligare anstånd. I 

allmänhet torde frågan ändå kunna lösas genom att sökanden ger anstånd. 

Det är emellertid inte tillfredsställande att kronofogdemyndigheten inte 

själv skall kunna vid behov medge visst ytterligare anstånd utan krav på 

gottgörelse från svarandens sida. 

För att komma till rätta med nuvarande olägenheter är Jet enligt min 

mening inte tillräckligt att justera underrättelsefristen och utsträcka 

anståndstiderna. Bestämmelserna bör i stället konstrueras på ett annat sätt 

än f.n. Det bör sålunda uttryckligen anges såväl när förrättning tidigast får 

äga rum som när den normalt bör vara genomförd. Först om den tid som 

normalt står till buds visar sig otillräcklig bör det bli aktuellt att tillämpa 

särskilda regler om anstånd med avhysning. 

Vad först angår den tid då avhysning tidigast får äga rum anser jag att 

den nuvarande fyradagarsfristen är för snävt tilltagen. Denna frist bör för

längas till en vecka för att ge svaranden tillräckligt rådrum att ta kontakt 

med kronofogdemyndigheten och vid behov även med sociala myndig

heter eller sökanden. För de fall då svaranden är bosatt utomlands kan 

han emellertid behöva längre rådrum att ordna sina angelägenheter. I 

sådana fall bör underrättelseskyldigheten vidare få fullgöras genom att 

underrättelsen sänds i lösbrev till svaranden under hans utländska adress. 

Något krav på att svaranden bevisligen skall ha fått del av underrättelsen 

bör alltså inte ställas upp i dessa fall. Fristen bör lämpligen räknas från det 

all underrättelsen avlämnades för postbefordran. Med hänsyn till dessa 

förhållanden förordas att underrättelsefristen i sådana fall skall utgöra två 

veckor. 

Vad därefter gäller den tid inom vilken avhysningen normalt bör vara 

genomförd torde denna lämpligen höra bestämmas till fyra veckor från 

det att utmätningsmannen mottog exekutionstitel och andra handlingar 

som behövs för verkställigheten. I allmänhet torde avhysningen kunna 

genomföras två till tre veckor efter det att behövliga handlingar kommit in 

till kronofogdemyndigheten. Det kan påpekas att enligt inhämtade upp

gifter verkställs i de flesta kronofogdedistrikt avhysning inom 15 dagar från 

det att ansökningen gjordes. Längre tid behövs emellertid i vissa fall. Sätts 

tiden till fyra veckor får kronofogdemyndigheten större möjlighet att 

redan vid utsättande av förrättning ta hänsyn till svarandens behov av råd

rum, något som kan vara till fördel även för arbetsplaneringen. 

Fyraveckorsfristen bör emellertid inte göras absolut. Tiden måste fä 

överskridas. om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsläget hos myndig

heten. Detsamma bör gälla t.ex. om behövligt förvaringsutrymme för 

avhyst egendom inte kan uppbringas inom fyraveckorstiden. Några 

särskilda villkor för rätten att överskrida tiden torde inte böra ställas upp, 

men ett överskridande bör vara undantag. Det bör understrykas att det 

sagda inte tar sikte på situationer då svarandens förhållanden gör det nöd-
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vändigt att tiden överskrids. I sådana fall får kronofogdemyndigheten 

stället ge anstånd med förrättningen. 

16 kap. 2-4 §§ 772 

Med den sålunda föreslagn:i regleringen torde behovet av formligt 

anstånd med avhysning minska. Det kommer dock alltjämt att finnas fall 

dä sådant behov föreligger. För dessa fall bör kronofogdemyndigheten ha 

möjlighet att. utan krav på att sökanden får gottgörelse. medge anstånd 

under ni'tgot längre tid än f.n. Det synes lämpligt att tiden för sådant 

anstånd utsträcks till högst två veckor. Denna tid skall räknas från 

utgången av den nyss nämnda f:1raveckorsfristen. 

Enligt vad RS V framhåller i sitt remissyttrande har bestämmelsen i 193 § 

2 mom. andra meningen UL om utsträckt anstånd till högst fyra veckor 

under villkor av skälig gottgörelse inte kommit att tillämpas i någon 

nämnvärd omfattning. Uppgifter som har inhämtats från landets krono

fogdemyndigheter ger vid handen att antalet fall då bestämmelsen har 

tillämpats kan uppskattas till 1:: för år 1972 och 25 för är 1973. Det kan 

med hänsyn härtill övervägas att ta bort nämnda anstt\ndsmöjlighet som. 

om bestämmelserna i övrigt ut:'ormas på sätt här har föreslagits. torde 

komma att förlora än mer av sin betydelse. Några olägenheter av att 

anständsmöjligheten finns kvar följer dock knappast. Jag förordar därför 

att den tas upp även i departemcntsförslaget. Eftersom möjligheten att ge 

anstånd utan krav på gottgörelse för ansti'tndstiden föreslås bli utökad från 

en till tvä veckor bör emellertid motsvarande inskränkning göras beträf

fande anstånd enligt andra meningen. Liksom hittills bör säledes den 

sammanlagda anståndstiden fä uppgå till högst fyra veckor. 

Jag anser inte att det finns tillräckliga skäl för en bestämmebe om extra 

anstånd i fall di't exekutionstiteln är av äldre datum. Jag skall i'tterkomma 

till den fri'tgan i anslutning till 5 §. 

De nu angivna riktlinjerna för lagstiftningen pa omri'tdet har lagtekniskt 

kommit till uttryck på följande slitt. Som första stycke i 2 ~ har tagits upp 

en allmänt hållen bestämmelse att avhysning skall genomföras så att skälig 

hänsyn tas till såväl sökandens intresse som svarandens situation. 

Avsikten är att understryka att vid avhysningens genomförande båda 

parters önskemål och behov mi'lste beaktas. 

I andra stycket av 2 ~ ges en bestämmelse om när avhysningen normalt 

skall vara genomförd. Där sägs att avhysning om möjligt skall ske inom 

fyra veckor fri'tn det att behövliga handlingar kom in till kronofogde

myndigheten. Av 3 ~ följer att avhysningen tidigast får genomföras en 

vecka efter det att svaranden har underrättats eller, om han är bosatt 

utomlands. två veckor. 

Bestämmelser om underrättelse om förestående avhysning har tagits upp 

i 3 ~. Underrättelsen kan liksom enligt gällande rätt ske muntligen eller 

skriftligen. I underrättelsen skall svaranden beredas tillfälle att inom viss 

kortare tid yttra sig över ansökni!1gen. I princip krävs att svaranden. när 

underrättelsen sker skriftligen. bevisligen har fått del av denna. För det fall 
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att svaranden har hemvist utomlands görs emellertid i andra stycket 

undantag från detta krav. U nderril1telseskyldigheten far då fullgöras 

genom att underr~ittelsen siinds i brev under hans utliindsb adress. Tredje 

stycket inneh~tller undantag frän underrilttelseskyldigheten när svaranden 

saknar känt hemvist - inom eller utom landet - och det inte har kunnat 

klarläggas var han uppehäller sig. 

Beredningen har ingående diskuterat frågan i vad män delgivningslagen 

bör tillämpas vid underrättelse om avhysning. Jag kan i huvudsak ansluta 

mig till vad beredningen har anfört hiirom. Niir det gäller underriittelse av 

den som ~lr bosatt utomlands förordar jag emellertid. som jag nyss fram

hållit. att underrättelseskyldigheten hör fa fullgöras på ett enklare s;ltt. Pä 

ytterligare en punkt vill jag förorda en annan tilHimpning än beredningen. 

nämligen st1vitt avser möjligheten att lämna underrällelse i slutet kuvert i 

svarandens hemvist eller fästa den pä dörren till hans bostad. Enligt 15 * 
delgivningslagen krilvs för att sådant förfarande skall rn användas. förutom 

att surrogatdelgivning enligt I 2 *inte ilr möjlig, att det finns anledning anta 

att den sökte har avvikit eller pa annat sätt håller sig undan. Enligt bered

ningen skulle det vara för restriktivt att upprätthålla sist nämnda krav vid 

avhysning. För egen del menar jag att den ingripande verkställighetsåtgärd 

som avhysning utgör motiverar att nämnda hestil!nmelser i 15 * delgiv

ningslagen följs. 

I 16 kap. 3 * bercdningsförslaget finns en bestiimmelse om förhör i bl.a. 

avhysningsmål. Departementsförslaget upptar i 2 kap. I 0 § en för all verk

ställighet gemensam bestämmelse om förhör. 

I 4 * finns bestämmelser om anstånd som beviUas av kronofogde

myndigheten. Enligt första meningen i första stycket för kronofogde

myndigheten medge anstand med avhysning under högst två veckor frän 

utgången av den tid som anges i 2 * andra stycket. dvs. när fyra veckor 

har förflutit från det all handlingarna kom in. Som villkor för att anstånd 

skall fä beviljas föreskrivs endast all det behövs av hänsyn till svaranden. 

Anledning till anstånd kan vara all de sociala myndigheterna behöver 

denna ytterligare tid på sig för att lösa svarandens bostadsfraga eller att 

svaranden inom anståndstiden far tilltrilda en ny bostad som han själv 

ordnat eller all han då på annat sätt blir i tillfälle all själv ta hand om den 

egendom som skall avhysas. Andra omständigheter kan vara sjukdom e.d. 

Kronofogdemyndigheten bör kunna göra en tämligen fri bedömning av 

behovet. men någon slentrianmässig anståndsgivning bör inte förekomma. 

Andra meningen i första stycket innehåller en bestämmelse om extra 

anstånd under villkor av skälig ersiittning. Denna överensstämmer i 

huvudsak med vad som nu gäller. Den förlängning som kan komma i fråga 

är dock endast tvi\ veckor i stället för nuvarande tre. Det krävs alltjämt 

synnerliga skäl för att det extra anståndet skall fä medges. Däremot har 

den ytterligare förutsättning som nu gäller. nilmligen att i övrigt otillbörligt 

intrång i sökandens eller annans rätt inte vållas. fått utgå i departements-



Prop. 1980/81: 8 

fiirslaget. Av 2 * första stycket framgår att sklilig hänsyn skall tas till 

sökandens intresse. Frt1gan i vaJ man sökanden kommer att lida förfäng 

genom ett utsträckt anstånd fär vägas in i hedömningen av om synnerliga 

sklil skall anses fiireligga. Vid den bedömningen får också heaktas den 

eventuella förpliktelse sökanden har i förhallande till en tredje man. 

I andra stycket av 4 * har tagits upp en bestämmelse om att anstånd i 

vissa fall skall räknas fran den d;lg da förrättning tidigast hade kunnat äga 

rum i qlilkt för frfm utgangen av den tid som anges i 2 ~ andra stycket. 

Här :1syftas fall dii svaranden ha fi\.tt del av underrättelsen senare än en 

vecka före utgängen av nlimnd:oi tid. Flmnes inte en sådan bestämmelse 

skulle kronofogdemyndigheten~; mi.~jlighet att medge anstånd vara 

beskuren i dessa fall. 

5 * Paragrafen innehtiller en hestämmelse om att ansökan om avhysning 

kan förklaras förfallen ntir anstånd har llimnats av sökanden under längre 

tid. Den saknar motsvarighet -;iviil i gi1llande rätt som i beredningens 

förslag:. 

l.11ghcrcd11i11gc11. Beredningen erinrar om att det i motion (1972: 18) till 

1972 års riksdag begärdes att den tid inom vilken verkställighet av 

avhysning fär skc skulle begrlinsas till förslagsvis sex månader frän det att 

cxekutionstitcln meddelades. Dä.:vid anfördes att det kunde inträffa att en 

hyresglist bodde kvar i åratal efter beslut om avhysning utan att ha någon 

hyresriitt och under ständigt hot om att bli avhyst. Motionen har av 

riksdagen överlämnats till beredningen för övervägande ( LU 1972:22. rskr 

197~::!77). 

Enligt vad beredningen framhf1ller är det inte endast vid avhysning som 

det kan förekomma att verkställighet påkallas först efter lång tid. De 

sociala olägenheterna av att fragan om verkställighets genomförande hålls 

svlivande är emellertid slirskilt framträdande när det gäller bostaden. Om 

en hyresgäst som enligt dom har förverkat sin hyresriitt inte lyckas ordna 

sin situation genom uppgörelse med hyresvärden eller genom att anskaffa 

ny bostad, blir han tills vidare beroende av hyresvärdens välvilja. Motsva

rande kan uppkomma i fråga om avhysning från hostadsrättslägenhet eller 

arrende m.m. 

Beredningen pflpekar att det i sådana fall som här har berörts inte sällan 

görs gällande att hyresförhållandet skall fortsätta enligt överenskommelse 

mellan parterna. En sådan invändning skall prövas enligt 3 kap. :!4 ~ andra 

stycket heredningsförslaget. Undantagsvis kan det ha förflutit så lång tid 

efter domens meddelande att redan de yttre förhållandena utgör stöd för 

invändningen. I.ex. om svaranden har fött sitta kvar i lägenheten och betalt 

sin hyra under något år efter domen. Om sökanden i sådant fall inte kan 

visa att det har förelegat någon alldeles särskild omständighet som har 

föranlett att verkstlillighet inte pä:,;allats. kan enligt beredningen förmodas 

att ett nytt hyresförhållande på obestiimd tid har uppkommit. och 

16 kap. 5 .~ 774 
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sökanden får då hänvisas att väcka talan vid domstol om han vill driva 

saken vidare. 

Aven om endast kortare tid har förllutit efter domens meddelande kan 

det enligt beredningen tänkas att hyresgiistens invändning om att ett nytt 

hyresförhållande uppstfttt har sbl för sig. Den omständigheten att hyres

värden har visat tillmötesg:iende och inte gått s:i bryskt till viiga eller att 

han mottagit hyra i avvaktan på domens verkställande iir emellertid inte 

tillriicklig för att inviindningen skall anses heaktansvärd. Beredningen 

anser att man in duhio fär anta att hyresvärden någon tid har hållit fast vid 

sin stfmdpunkt i avhysningsmäkt. Det måste alltsfi.. niir inte längre tid har 

förflutit. finnas något positivt som stöder ett påstående att värden ändrat 

stftndpunkt. A andra sidan förutsätter 3 kap. 24 ~ andra stycket i förslaget 

inte att svaranden skall till fullo styrka en invändning av hithörande slag 

för att den skall beaktas. Verkstiillighet fär inte äga rum annat än om 

invändningen kan liimnas utan avseende. 

Beredningen framhåller att det för en hyresgäst naturligtvis kan vara 

irriterande. om han inte vet huruvida hyresvärden ämnar fullfölja saken 

genom att begära verkställighet. Han kan naturligt vis begära besked hos 

värden. men det drar han sig ofta för p;i grund av farhagan att hyresvärden 

då går till aktion. 

Det sagda gäller enligt beredningen i tillämpliga delar även i fall då 

verkstiillighet har sökts relativt snart men sökanden lämnat anstånd med 

avhysningens genomförande. 

Beredningen har likväl inte för sin del ansett det lämpligt att föresla 

någon fix tid inom vilken verkställighet av dom pa avhysning skall genom

föras. En föreskrift härom skulle tvinga hyresvärden att under alla omstän

digheter söka genomföra avhysning inom fristen och kan därför befaras 

snarare försvåra iin förbättra hyresgästens situation. Den hyresgäst som är 

angelägen om att fa osäkerheten ur världen har enligt vad beredningen 

påpekar möjlighet att begära hjiilp av hyresgiistförcning som kan råda 

honom till vad som bör göras i det uppkomna läget. De fall då svaranden 

sitter kvar efter sex månader från domens meddelande utan att uppgörelse 

har skett eller nytt hyresavtal skall anses ha uppkommit är också antag

ligen ganska fä. Beredningen har likväl. efter överläggning med represen

tanter för hyresvärds- och hyresgästorganisationer, ansett skäl föreligga 

att i de situationer som här avses skall kunna ges längre anstånd med verk

ställigheten än eljest. Bestämmelser härom har tagits upp som tredje stycke 

i 6 §i 16 kap. 

Remissyttrandena. Några remissinstanser anser att möjligheten att få 

verkställighet av dom på avhysning bör begränsas till viss tid från det 

exekutionstiteln meddelades. Till dem hör Svea hm·riitt, liinsstyrelsen i 

Jämtlands liin och krm11~fogdeföre11inge11. Hovrätten beaktar därvid 

främst att sökanden. sedan han har utverkat cxekutionstitel. kan hålla 

hyresgästen under konstant press och att gäldenärens fortsatta hyresbetal-
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ning på ett onyanserat sätt, som synes strida mot intentionerna i hyres

lagen. blir avgörande för rätten att bo kvar. Kronofogdeföreningen anför 

liknande skäl och åberopar därjämte arbetstekniska hänsyn för sitt ställ

ningstagande. Föreningen förordar, i likhet med länsstyrelsen. att griinsen 

sätts vid sex månader från exekutionstitelns datum. 

Till dem som i likhet med beredningen är negativa till en fix tidsgräns 

inom vilken avhysningen måste ske hör hMriitten j('ir Viistra !frerige. 

RSI/. Hyresgästerna.i· rik~förbund och fastighetsägareförhundet. RSV 

anser att en bestämmelse om en sådan gräns skulle kunna bli alltför 

drastisk och otänjbar samt leda tiL. oacceptabla följder i vissa fall, t.ex. om 

sökanden av hänsyn till svaranden har dröjt med att söka verkställighet 

eller efter ansökan lämnat anstånd. Hyresgästernas riksförbund håller 

visserligen med om att det ofta kan uppfattas som en besvärande olägenhet 

att frågan om verkställighet av ett avhysningsbeslut hålls svävande under 

en längre tid. Å andra sidan hör emellertid. som beredningen har påpekat, 

utsikterna att ett nytt hyresavtal skall anses ha uppstått öka ju längre tiden 

går utan att avhysning påkallas. E1 föreskrift att avhysning måste begäras 

inom exempelvis sex månader skulle därför möjligen kunna fä en för 

hyresgästen negativ effekt. 

Fastighetsägareförbundet mena1· att en bestämmelse av ifrågasatt slag 

sannolikt skulle vara mera till skada än till gagn för hyresgästen. Enligt 

förbundet tar hyresvärdarna all rimlig hänsyn i verkställighetsärenden. I 

regel lämnas anstånd. när detta är befogat. och landets fastighetsägare

föreningar har i hithörande fall ett nära och förtroendefullt samarbete med 

kronofogdarna. En ansvarskännande hyresvärd torde inte år efter år lämna 

anstånd i ett verkställighetsärendc och låta hyresgästen sväva i ovisshet 

om sina planer. I sådana fall är det vanligt att man kommer överens om att 

hyrestiden och uppsägningstiden skall förkortas i väntan på att hyres

gästen får annan bostad. 

RSV förordar emellertid regler 'Jm att ansökan kan förklaras förfallen 

när anstånd lämnats. i likhet med vad beredningen föreslär beträffande 

utmätning i 5 kap. 10 *andra och tredje styckena. Lagtekniskt skulle detta 

kunna beaktas genom en hiinvisning i 16 kap. 6 ~till nämnda bestämmelser 

i 5 kap. Regler av liknande innehåll förordas också av hm•riittenför Viistra 

Sverige. länsstyrelserna i Stockholms och Gäl'leborgs län och TCO. Även 

S1·ea hovrätt och kronofogdeföreni11Re11 anser att skäl kan anföras för en 

sådan begränsning. 

Den av beredningen berörda frågan huruvida nytt hyresförhållande skall 

anses ha uppkommit i fall då hyresgästen fått sitta kvar i lägenheten efter 

domen tas upp av bl.a. RS\/. Verket bemöter beredningens uttalande att 

nytt hyresavtal kan anses föreligpi om svaranden har fått sitta kvar i 

lägenheten och betalt sin hyra unde:r något år efter domen. RSV anser för 

sin del att ett nytt hyresförhållande måste anses ha uppkommit redan om 

svaranden vid den tidpunkt då verk>tällighet påkallas har erlagt den hyres-
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skuld som han förpliktats utge samt därutöver betalat full hyrn några 

miinader. Om sökanden har H\tit svaranden sitta kvar sä lång tid kan 

sökanden inte anses lida nägon rättsförlust om han senare tvingas inleda 

t.:tt nytt rättsligt förfarande för att fä svaranden avhyst. Vidare påpekar 

RS V all företrädare finns för den uppfattningen att spörsmålet huruvida 

nytt hyresförhållande har uppkommit inte kan prövas av kronofogde

m~·ndighcten annat iin efter invändning från svaranden. Enligt verkets 

mening mtt.stt: myndigheten anses kunna ex officio pröva denna fråga. 

Fiiredra1:111ule11. Som framgår av redogörelsen för heredningens förslag 

har en motion rörande fri'lgan om preskription av vriikningsutslag till 1972 

i'irs riksdag överlämnats till beredningen för övervägande. Saken har 

vidare tagits upp i lagutskottets förut nämnda betänkande 1975:22. Med 

anledning av vad kronofogdeföreningen anförde i yttrande över motionen 

ansåg utskottet det behövligt att bestämmelser om preskription av vräk

ningsutslag tas upp i balken. 

Frågan om preskription av vräkningsutslag rör två olika situationer. 

Den ena föreligger när sökanden begär verkställighet av sin exekutionstitel 

först efter lång tid. Det är i första h<:nd den situationen som beredningen 

har haft i tankarna och snm den föreslagna bestämmelsen om extra 

anstilnJ ( 16 kap. 6 * tredje stycket beredningsförslaget) avser att träffa. 

Vanligare är emellertid att sökanden först begär verkställighet men sedan 

famnar anstånd med verkställigheten. som regel för korta perioder i taget. 

Den situationen är inte bara besvärande för den vräkningshotade utan 

förorsakar också åtskilligt merarbete för kronofogdemyndigheten, som 

gf111g pi\ gäng fär sätta ut och ställa in förrättning. 

När verkställighet söks först lång tid efter exekutionstitelns dag är, som 

beredningen framhåller, omständigheterna ofta sådana att ett nytt hyres

förhällande fär anses ha uppkommit. Om sökanden inte bryr sig om att 

söka verkställighet beror detta antagligen på att han räknar med att situa

tionen skall reda upp sig. De sociala myndigheterna kan ha trätt emellan 

eller svarandens ekonomi stabiliserats på annat sätt. Hur lång tid som skall 

förflyta innan el! nytt hyresförhällande skall anses ha uppkommit beror 

naturligtvis pil omständigheterna i det enskilda fallet. Beredningen har som 

en riktpunkt uttalat att om svaranden har fått sitta kvar och betalat hyra 

under nagot är utgör redan dessa omständigheter stöd för invändning om 

nytt hyresförhällande. För egen del menar jag att om hyran betalas 

månadsvis, vilket numera är det vanliga, fär en avsevärt kortare tid anses 

tillräcklig i det hänseendet. Har sökanden dröjt med att begära verkstäl

lighet sä länge som sex månader och mottagit hyra för den tiden· bör detta 

normalt innebära att svaranden har godtagits som hyresgäst igen. För att 

kronofogdemyndigheten skall kunna pröva frågan huruvida ett nytt 

hyresförhållande har uppkommit måste förutsättas att svaranden gör 

pästä.emle härom. 

12 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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Med den angivna utgångspunkten torde behovet av en bestämd presk

riptionstid inte vara särskilt påtagligt i nu aktuella fall. En bestämd frist 

inom vilken verkställighet måste sökas har också obestridliga nackdelar. 

främst därför att den försvårar tillfälliga uppgörelser som skulle kunna 

vara till fördel för svaranden. Skulle en sådan frist tas in i utsökningslag

stiftningen bör den vidare göra~. generell så att den täcker även annan 

avhysning än från bostadslägenhet. Där är emellertid förhållandena 

mycket växlande och det finns risk för att tillämpningen skulle bli alltför 

stelbent. Jag är därför inte berdd att föreslå någon bestämd frist inom 

vilken verkställighet av avhysning under alla omständigheter måste sökas. 

Vad jag sagt nu kan i viss utsträckning anföras även mot den av bered

ningen i 16 kap. 6 ~ tredje stycket föreslagna bestämmelsen om extra 

anstånd när exekutionstiteln är av äldre datum. Med hänsyn härtill och till 

den i departementsförslaget vidgade generella anständsmöjligheten anser 

jag, som tidigare niimnts. inte atl det finns tillräckliga skäl att i balken ta 

upp någon motsvarighet till bereciningens förslag på den punkten. 

l den andra situationen, dvs. då verkställighet har sökts men sökanden 

därefter lämnar anstånd, är situationen delvis en annan. Den press 

sökanden kan utöva på svaranden är här mer omedelbar och hårdare. Som 

jag nyss har antytt uppkommer åtskilligt merarbete för kronofogde

myndigheten om anstånd lämnas vid upprepade tillfällen för en kort tid i 

taget. Myndigheten kommer då också i praktiken att fungera som indrivare 

av den löpande hyran. vilket inte är meningen. Dessa olägenheter torde 

emellertid kunna minskas genom att myndigheten ges befogenhet att efter 
diskretionär prövning förklara ansökan förfallen när anstånd har lämnats 

under viss tid. Myndigheten kan därigenom komma till rätta med sökande 

som missbrukar anståndsmöjligbeten och utnyttjar kronofogdemyndig
heten för indrivning av hyran. Svarandens ställning torde med en sådan 

bestämmelse inte komma att förs1imras. 
I enlighet härmed sägs i förevarande paragraf att om sökanden lämnar 

anstånd med avhysningen och anståndet fortfar över sex månader. kan 

ansökningen förklaras förfallen. Ansökningen förfaller alltså inte auto

matiskt vid sexmånaderstidens utgång. Enligt förslaget får kronofogde

myndigheten från fall till fall pröva om ansökningen skall förklaras 

förfallen. Normalt bör detta ske. men sökanden kan undantagsvis ha haft 

fog för att medge anstånd som sträcker sig över sex månader. 

Det bör påpekas att kronofogdemyndighetens beslut enligt 5 § att 

ansökan om avhysning är förfallen inte i och för sig inverkar på hyresför

hållandet eller på exekutionstitdns giltighet. Sökanden kan sålunda 

återkomma med ny ansökan om avhysning, grundad på samma exeku

tionstitel. När så lång tid har förtiutit som anges i bestämmelsen utan att 

avflyttning har ägt rum. torde emellertid som har nämnts tidigare nytt 

hyresförhållande ofta ha uppkommit. 
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6 § Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt för kronofogdemyndig

heten att vidta vissa praktiska åtgärder som föranleds av avhysningen. 

Den motsvarar delvis 16 kap. 5 §beredningens förslag. 

Giil/ande riitt. I UL finns inte några bestämmelser om vad som åligger 

utr.1ätningsmannen resp. sökanden vid avhysning. På åtskilliga häll torde 

kronofogdemyndigheten kräva att sökanden själv ombesörjer att behövlig 

tlyttningshjälp finns till hands, ibland också att sökanden tillhandahåller 

lämpligt utrymme för placering av egendomen. I 199 ~ UL finns vissa 

bestämmelser om kostnaderna vid bl.a. avhysning. Kostnad som inte kan 

tas ut av svaranden skall betalas av sökanden, som också är skyldig att 

förskottera kostnaden om det begärs av utmätningsmannen. 

Lagheredningen. Beredningen framhåller att frågan hur långt krono

fogdemyndighetens befogenhet sträcker sig när det gäller att anlita urom

stående för verkställighetsåtgärder. som inte kan utföras av kronofogde

myndighetens egen personal. hänger samman med frågan vilka åtgärder 

som innefattas i själva verkställigheten. Vid uttagande av lös egendom är 

sålunda kronofogdemyndighetens primära uppgift att skilja svaranden frhn 

besittningen av det han innehar.samt överlämna egendomen till sökanden. 

Kronofogdemyndigheten har inte någon skyldighet att värda godset för 

sökandens räkning. I princip ankommer det på sökanden att själv om

händerta sin egendom så snart svaranden har skilts från besittningen. På 

liknande sätt ankommer det vid avhysning i princip pä svaranden att själv 

ta vara på sin egendom. Förrättningen gäller i allmänhet avhysning av 

hyresgäst och går då ut på att avlägsna svarandens tillhörigheter - och 

eventuellt honom själv m.fl. - från den förhyrda lägenheten och fastig

heten. Förrättningsmannen anses inte skyldig att därefter ta vård om egen

domen för svarandens räkning. Det är dennes sak att sö~ja för sina till
hörigheter så att de inte kommer bort eller skadas. 

Beredningen påpekar att frågan hur det skall förfaras med egemlomen 

efter avhysningen många gånger är praktiskt svårlöst. Den som har 

avhysts från en lägenhet har kanske ingenstans att ta vägen eller saknar 
medel till borttransport av sitt bohag m.m. Att hans tillhörigheter blir 

stående t.ex. på trottoar utanför fastigheten är inte lämpligt. Enligt 2 § 

allmänna ordningsstadgan (1956:617) får över huvud allmän plats som 

avses där inte utan tillstånd begagnas för upplag eller avstjälpning. Och 

sökanden torde knappast vara skyldig att ställa utrymme till förfogande. 

Enligt beredningen får det i princip åvila de sociala myndigheterna att, 

under de förutsättningar som eljest gäller för socialhjälp, ekonomiskt bistå 

svaranden med borttransport och eventuell förvaring av egendomen, i den 

mån han inte kan ordna den saken själv. Detta torde i allt fall gälla vid 

avhysning från bostadslägenhet. Enligt vad beredningen har inhämtat före
kommer det också på sina håll att kommunal myndighet medverkar. bl.a. 

med behövlig förvaring i magasin under viss tid. Så är I.ex. fallet i 

Stockholm där emellertid sökanden brukar få förskottera kostnaden för 

16 kap. 6 § 779 



Prop. 1980/81: 8 

transport till kommunens förvaringslokal och för viss kortare tids 

förvaring där. Kostnaderna för fortsatt förvaring debiteras ägaren. Om 
denne inte har avhämtat sina tillhörigheter när viss frist har gått ut. säljs 

dessa. Behållen köpeskilling används i första hand till att betala de kost

nader som debiterats 1igaren. Förfarandet har utvecklat sig utan stöd av 
författningsbestämmelser och det har satts i fråga huruvida försäljning i 

angiven ordning är lagligen tillåten. Beredningen erinrar i sammanhanget 

om att i 12 kap. 27 a * JB finns be~;tämmelse angående egendom som hyres
gäst har lämnat kvar i lägenheten efter att själv ha flyttat därifrån. 

Beredningen framhåller att det allmänna inte kan anses skyldigt att 

biträda en insolvent svarande i .:illa fall av avhysning. Sådan skyldighet 

kan t.ex. knappast tänkas föreligga när svaranden är juridisk person eller 

näringsidkare och han skall avhysas med inventarier och lager från en 
fabriksfastighet. I fall då det allmänna inte ingriper och hjälper svaranden 

torde på sina håll förekomma att kronofogdemyndigheten vägrar att 

genomföra avhysning om inte sökanden förskotterar kostnaden· för 
transport till förvaringslokal och viss tids förvaring. Ett sådant ·krav bygger 

på tankegången att egendomen inte kan placeras på gatan och att transport 

till annan plats därför är ett nödvändigt led i verkställigheten. 

Beredningen betonar vikten av att skilja mellan kronofogdemyndig
hetens befogenhet att vidta nödvändiga eller önskvärda åtgärder, på ena, 

samt skyldigheten för sökanden a~t förskottera kostnaden, på andra sidan. 
I första stycket av 16 kap. 5 §av l:eredningens förslag fastslås kronofogde

myndighetens befogenhet att vid olika former av verkställighet. inkl. 
avhysning, i mån av behov anskaffa transportmedel, hyra utrymmen för 

förvaring och vidta andra åtgärder som föranleds av verkställigheten. 
Bestämmelsen avser att ge kronofogdemyndighet de praktiska hjälpmedel 
som behövs för att verkställigheten skall kunna ske på ett sätt som vid 
nutida förhållanden kan anses godtagbart inte bara från rent exekutiva 
utan även från vidare synpunkter. Även försäkring skall kunna tecknas, 
om det anses behövligt. 

Beredningen framhåller att en del av nu nämnda åtgärder inte är nöd

vändiga för att själva verkställigheten skall kunna genomföras utan väsent

ligen avser att skydda svaranden mot förlust vid avhysning. Det gäller för

hyrandet av och transport till förvaringslokal samt försäkring. Enligt 

beredningens mening är det inte rimligt att sökanden skall vara skyldig att 

svara för kostnaden för alla åtgärder som här kan vara i och for sig 
välmotiverade. Han har ju inte någon förpliktelse att· sörja för svarandens 

tillhörigheter. Om sökanden åläggs att anvisa utrymme för lagring inom 

den egna fastigheten, uppnår han inte vad avhysningen skall leda till, 
nämligen att avlägsna svarandens tillhörigheter därifrån. Att sökandens 

förpliktelse beträffande kostnaderna begränsas fär emellertid inte hindra 

att andra av sociala skäl behövliga åtgärder vidtas genom kronofogde

myndighetens försorg. I den mån kommunen inte är skyldig att ingripa bör 
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kronofogdemyndigheten fä vidta sådana åtgärder på statens bekostnad, 

med rätt för statsverket att söka åter kostnaden av svaranden. Oftast 
saknar svaranden tillgångar som kan användas till betalning av kostnaden. 

Denna fär i sä fall stanna pä stats verket i den män åtgärderna har gått 
utöver vad sökanden varit skyldig att svara för. 

Enligt beredningen kan i fråga om avhysning från förhyrd lägenhet 

verkställigheten från sökandens synpunkt betraktas som avslutad när den 

förhyrda h\genheten och därtill hörande biutrymmen har blivit tömda och 
befintlig egendom avlägsnad från fastigheten. Eftersom rnan av andra skäl 

i11te kan nöja sig med att ställa egendomen på gatan kan man göra gällande 

att det. om sökanden inte frivilligt erbjuder utrymme för uppställning inom 

fastigheten. är en praktiskt sett ofrånkomlig åtgärd för verkställighetens 

genomförande att egendomen förs till annan plats som står till buds. 
eventuell! till ny li\genhet som kommunen har erbjudit svaranden eller 

denne själv förhyrt. Oavsett om denna transport av nämnda skäl är ofrån

komlig eller inte anser beredningen inte tillräckligt motiverat att sökanden 
skall svara för kostnaden och på det sättet i praktiken nödgas slutligt 

bekosta inte bara själva utrymningen ur lägenheten utan även svarandens 
flyttning till annan lägenhet resp. transporten till särskild förvaringsplats. 

Sökanden har ju i allmänhet inte någon utsikt att återfå sitt utlägg av 
svaranden (och än mindre av kommunen). 

En rimlig ordning synes enligt beredningen vara att kronofogdemyndig

heten på förhand tar kontakt med vederbörande sociala myndighet och 

påkallar dess ingripande. Om det anses praktiskt behövligt, kan det 

övervägas att genom författningsändring ge kronofogdemyndigheten 

uttrycklig befogenhet att göra framställning om socialhjälp på svarandens 

vägnar. Socialhjälp bör under vanliga förutsättningar kunna utgå för trans
portkostnaden och eventuellt behövlig särskild förvaring av svarandens 
egendom. Ofta får kommunen ordna en ny bostad. Om detta redan skett. 
kan egendomen föras direkt till den nya lägenheten. I andra fall får egen
domen. om kommunen har ordnat med förvaringslokal för hithörande 
ändamål. föras till den lokalen. Om annan lokal behöver hyras, kan även 
kostnaden därför tänkas böra utgå i form av socialhjälp. Vare sig 
egendomen förs till ny bostadslägenhet eller till förvaringslokal bör krono

fogdemyndigheten lämpligen förskottera kostnaden för åtgärde11. Detta 

gäller inte bara fall då socialhjälp kan påräknas utan även när sådan hjälp 

av den ena eller andra anledningen är utesluten. Däremot bör det enligt 

beredningen inte åligga sökanden att förskottsvis eller i annan ordning 

svara för mer än kostnaden för själva utrymningen av den förhyrda lägen

heten. 
Beredningen. som påpekar att det nyss anförda främst haft avseende på 

avhysning från bostadslägenhet, behandlar härefter avhysning från 

industrilokal e.d. eller från arrenderad fastighet. Sådan avhysning är, 

framhåller beredningen, mindre vanlig men erbjuder liknande och i före-
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kommande fall ihland svärare pr~ihlem. t.ex. om djurhesiittning ingår i den 

egendom som skall avlägsnas. Någon gång kan även här socialhjälp vara 

påkallad. 1.ex. om avhyst arrendator mt1ste fä hjiilp till ny bostad. Att 

sådan avhysning som hiir niimnh kan vara väsentligt mera komplicerad iin 

avhysning frän bostadsliigenhet synes inte utgöra något skäl att. utöver 

kostnaden för själva utrymninf:en av lokalen eller fastigheten. belasta 

sökanden med transport- eller förvaringskostnader. Man kan här Uinka sig 

att kronofogdemyndigheten. om inte nagot biittre alternativ stflr till huds. 

sluter depositionsavtal med sökanden· om att maskiner m.m. fär stanna i 

dennes förvar mot lämplig ersiitt1ing. 

Niir svarandens egendom förs till särskild förvaringslokal eller 

depor.eras hos siikanden. far. depositarien (dvs. lokalens innehavare) 

retentionsrätt för depositil1nsavgiften (jfr 12 kap. 8 § H B ). Beredningen 

ämnar föreslft att i 12 kap. H Bin fors hestiimmebe som. i fall då 12 kap. 27 <1 

§andra stycket JB inte griper in. ger retinenten befogenhet att om deposi

tionsavgiften inte hetalas siilja egendomen i samma ordning som gäller när 

hantverkare har retentionsrätt I se numera Utsökningsriitt XII I s. 48 och 

172 ). Retentionsriitten medför förm:insrätt enligt 4 ~ 2 förmånsrättslagen. 

Reglerna om heneficiurn hindrar ·~nligt 6 kap. 12 § i förslaget inte att egen

domen utmäts för retinentens fodran. 

Fr[1gan i vad man sökanden skall vara skyldig att vidkiinnas kostnader 

som nu avses regleras i 18 kap. beredningsförslaget. Enligt 18 kap. 5 ~ iir 

sökanden inte skyldig att svara för kostnad för transport från fastigheten 

eller för hyra av förvaringslokal eller för annan åtgärd som väsentligen 

avser att skydda svaranden mot förlust. 

Beredningen framhåller att sättet för genomförande av åtgärder som 

avses i 16 kap. 5 * iir av vikt inte hara frim kostnadssynpunkt. Innan 

kronofogdemyndigheten fattar beslut i frågan bör därför panerna höras 

när det kan vara av hetydelse för dem. En hestämmelse härom har tagits 

upp i andra sty<.:ket av paragrafen. 

Remissyttm11de11a. Srea hmn"itt pt1pekar i fråga om första stycket att 

det inte klart framgi\r huruvida den hefogenhet som tillerkänns krono

fogdemyndighet samtidigt inneh~.r en motsvarande skyldighet att ta till 

vara svarandens intressen. 

Flera remissinstanser erinrar mn de svårlösta praktiska problem som 

ofta är förknippade med avhysning. RSV anför sålunda att det endast i 

större distrikt torde förekomma att svarandens tillhörigheter kan trans

porteras till kommunalt magasin. När det gäller mindre distrikt torde man 

i nuläget inte kunna påräkna kommunens medverkan i annan omfattning 

än att so<.:ialmyndigheten i vissa fall anskaffar ny lägenhet eller eljest något 

tillfälligt förvaringsrum för svarar:dens egendom. Rutinerna inom distrik

ten för al! genomföra avhysning har också gestaltat sig olika. De flesta 

kronofogdemyndigheter lär fordrn att sökanden själv ombesörjer att 

manskap o<.:h transportmedel anskaffas för utflyttning av svarandens till-
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hörigheter samt transport av dessa till förvaringsutrymme som sökanden 

fär tillhandahalla. Sökanden fär i regel förskottera samtliga kostnader. Kan 

tillhörigheterna inte placeras nägonstans. blir det omöjligt för kronofogde

myndigheten att verkställa avhysningen. Även i de större distrikten där 

kommunen bistar med att tillhandahålla förvaringsrum lär sökanden fä 

förskottera kostnaden för avhysning och transport samt. t.ex. i Stock

holm. kostnaden för viss tids magasinshyra. RSV ansluter sig till bered
ningens mening att sökanden inte bör anses skyldig att bekosta annat än 

själva utrymningen av lägenheten eller fastigheten. En ovillkorlig förut
sättning för att beredningens syften skall kunna realiseras är att kom

munerna genom lagstiftning aläggs att i samtliga förekommande fall om

händerta och förvara egendomen samt att kommunerna svarar för trans

port- och förvaringskostnaderna i den mån dessa inte kan tas ut av svaran

den. Detta bör givetvis i första hand gälla det stora flertalet fall av 

avhysning från bostadslägenhet där kommunen har plikt att handla enligt 

socialhjä\psnormerna men bör tillämpas ocksä i flertalet övriga fall av 

avhysning. 

Även rco. kro11t~fi1gdej("ire11i11ge11 och länsstyrelsen i Jämtlands liin är 

inne på att kommunerna lagstiftningsvägen hör åläggas att ta hand om 

avhyst egendom. Länsstyrelsen anser dock att sådan skyldighet inte torde 

kunna åläggas kommun när det gäller t.ex. avhysning från industrifastig

het. Liin.utyrelsen i Ä/1·shorgs län förordar att kostnaderna för de ätgärder 

som kronofogdemyndigheten vidtar under vissa förhällanden skall kunna 

stanna på statsverket. Föreningen instämmer helt i beredningens intention 

att föreslå ändring i 12 kap. H B så att depositarien fär rätt att för ogulden 

depositionsavgift sälja omhändertagen egendom. TCO menar att denna 

fråga bör regleras efter förebild av bestiimmelserna i 12 kap. 27 a § andra 
stycket JB. 

Vad gäller omfattningen av kronofogdemyndighetens åliggande i 

samband med avhysning sfaller sig flera remissinstanser tveksamma till 
den föreslagna bestämmelsen i första stycket och de uttalanden bered

ningen har gjort i anslutning till denna. RSV anser att det bör kunna åligga 

kronofogdemyndigheten att i samarbete med kommunerna anskaffa 
handräckningsmanskap och transportmedel. men myndigheterna bör inte 

belastas med nägon annan form av "speditionsverksamhet" beträffande 

göromäl som efter avhysningsförrättning kan anses nödvändiga för att ta 

till vara svarandens intressen och som följaktligen faller utom ramen för 

den exekutiva verksamheten. Verket understryker att kronofogdemyndig

heten inte fär göras ansvarig för transport och förvaring efter verkställd 

avhysning. Krm11~fogdeföreni11ge11 har i stort sett samma uppfattning. För- · 

eningen ställer sig i likhet med länsstyrelsen i Äfrsborgs län avvisande till 

beredningens tanke att kronofogdemyndigheten skulle ges befogenhet att 

göra framställning om socialhjälp på svarandens vägnar. 

Liimstyrelsen i Norrbo11ens liin ifrågasätter om inte kronofogde-
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myndighetens åtgärder för att sk:.1dda svaranden mot förlust vid avhysning 

bör inskränka sig till att underrhtta vederbörande sociala myndighet och· 

kommunala bostadsförmedling om förestående avhysning. TCO anser att 

kronofogdemyndigheten inte bör belastas med att hyra utrymmen för 

förvaring och vidta andra åtgärder som föranleds av verkställigheten eller 

att teckna försäkring. Endast an >kaffande av transportmedel och rappor

tering till socialmyndigheterna bör ankomma på kronofogdemyndigheten. 

Alfrokatsamjiuulet godtar beredningens förslag och anser att det i 

förening med kostnadsbestämmelserna i 18 kap. 5 § innebär en tillfreds

ställande lösning av problem som i praktiken har vållat stora praktiska 

svårigheter. 

Föredra~anden. 1 förevarand•! paragraf ges kronofogdemyndigheten 

befogenhet att vidta sådana för verkställigheten behövliga åtgärder som 

det i princip ankommer pi'I svaranden att betala. Paragrafen bör ses i 

samband med kostnadsbestämmelserna i 17 kap. Där anges bl.a. i vad mån 

sökanden skall vara skyldig att förskottera sådana kostnader. Paragrafen 

ger också en. låt vara indirekt, beskrivning av hur verkställigheten i 

praktiken kan gå till. 

Som har påpekats tidigare föra 11leder många vräkningsutslag inte några 

åtgärder från kronofogdemyndighetens sida. Ofta flyttar svaranden själv

mant. Kommunen har också ytterst ett ansvar för att svarandens bostads

fråga löses, nm han inte kan ordna saken själv. Särskilt om kommunen 

kopplas in på ett tidigt stadium brukar saken kunna ordnas under hand på 

ett tillfredsställande sätt. Många vräkningsdrabbade är f.ö. redan föremål 
för kommunens omsorg. 

Det finns emellertid fall då verkställighet av olika skäl måste ske innan 

svarandens bostadsfråga har fått någon definitiv lösning. Så kan vara fallet 

om svaranden inte vill medverka eller han inte vill godta en erbjuden 
ersättningsHigenhet. Hänsynen· tili andra hyresgäster kan också motivera · 
en snabb verkställighet, t. ex. om nyttjanderätten har förverkats på grund 

av störande levnadssätt e. d. Vidare finns den kategori av avhysningar som 

inte avser bostad och där kommunen i allmänhet inte har någon skyldighet 

att hjälpa till. I alla dessa fall uppkommer frågan vad som skall ske med 

svarandens tillhörigheter när han inte kan eller vill ta hand om dem själv. 

Frågan har behandlats av beredningen i anslutning till 16 kap. 5 §. Jag 

kan på de flesta punkter ansluta mig till vad beredningen anfört härom. 

Det är tydligt att det av flera skäl inte kan godtas att avhyst egendom ställs 

upp på gårdsplan. gata, gångbana eller annan liknande plats på eller 

utanför fastigheten. Egendomen måste i stället tas om hand på lämpligt 

sätt. Det kan emellertid inte anses rimligt att sökanden skall behöva ställa 

förvaringsutrymme till förfogande ~"ör att avhysningen skall kunna genom

föras. 

Flera remissinstanser har framhållit att en förutsättning för att bered

ningens syften skall kunna realiseras är att kommunerna åläggs skyldighet 
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att omhänderta och förvara avhyst egendom. I första hand skulle detta 

gälla avhysning från bostadslägenhet. 81.a. RSV förordar dock att samma 

ordning får gälla även flertalet övriga fall av avhysning. 

Kommunförbundets tidigare herörda undersökning (se under kapitel

rubriken) omfattade bl.a. frågor huruvida kommunerna hade särskilua 

lägenheter för tillfällig hjälp ål vräkningsdrahbade och i vad mån det fanns 

kommunala magasin att tillgå for förvaring av avhyst egendom. Det 

framkom att en del kommuner hade egna fastigheter där enskilda personer 

eller familjer kunde placeras när ingen annan ville upplåta bostad. I en 

kommun hade det allmännyttiga bostadsföretaget 1\tagit sig att svara för 

att kommunens vräkningsdrabbade hade någonstans att bo. En del 

kommuner hade tillgtrng till "hotellhem". dvs. bostäder med viss service 

och tillsyn. Tillfälliga lösningar i form av inhysning pä hotell eller 

pensionat förekom också. Fyra av de tio tillfrågade kommunerna kunde 

magasinera hohag i egna lokaler. Ingen av dem hade dock särskilda 

lokaler för iindamålet utan använde sig av t.ex. källar- och vindsutrymmen 

i skolor och ålderdomshem. 1 övrigt använde sig kommunerna av flytt

firmors eller bostadsföretags magasin. 1 si\dana fall kunde det inträffa att 

svaranden krävdes pä magasinshyra, som han i sin tur sökte socialhjälp 

för. 

När avhysning sker från bostadslägenhet fär det anses inga i 

kommunens allmänna skyldigheter enligt lagen ( 1·956:2) om söcialhjlilp att 

vid behov biträda med magasinering av egendom som svaranden inte kan 

ta hand om sjlilv. Kommunförbundets undersökning visar att kommu

nerna också i hög grad känner sitt ansvar i dessa fall. Tanken att kommu

nerna skulle ta ansvar för egendomen liven när avhysning sker fr{tn annat 

än bostad är emellertid knappast realistisk. En sådan uppgift torde endast 

undantagsvis falla inom ramen för kommunernas verksamhet. 

Enligt min mening kan verkställigheten inte anses avslutad förrän 

egendomen har omhände11agits på lämpligt sätt. Ansvaret för att sa sker 

måste ytterst vila på kronofogdemyndigheten. Det bör alltsä ankomma på 

myndigheten att ombesörja att det finns handräckningsmanskap och trans

portmedel till förfogande när förrättningen skall äga rum samt att det då 

också är klart vart egendomen skall föras. I sist nämnda hänseende måste 

kronofogdemyndigheten försöka fä ett så nära samarbete med kommunen 

som möjligt. I första hand bör egendomen föras till ny bostad eller lokal 

som står till buds. Skulle denna bli tillgänglig först någon tid efter det att 

verkställighet har påkallats. bör kronofogdemyndigheten i första hand ge 

anstånd med verkställigheten enligt 4 ~ departementsförslaget. Endast om 

anståndstiden inte räcker till och sökanden inte är villig att ge ytterligare 

anständ. bör alternativet med magasinering av egendomen väljas. 

Egendomen bör ocksä magasineras om det kan antas att någon ny bostad 

eller lokal inte blir aktuell. 

Det förekommer emellanåt att svaranden inte har något intresse av att 

16 kap. 6 ~ 785 



Prop. 1980/81: 8 

beh&lla egendomen. Bedöms egendomen sakna värde bör den med sva

randens medgivande kunna transporteras direkt till avstjälpningsplats. 

Uimnas inte sildant medgivande eller bedöms egendomen ha ett värde som 

kan täcka förvaringskostnaderna, bör den magasineras. I fall då 

kommunen inte ålar sig magasineringen får kronofogdemyndigheten söka 

finna nagon annan för den uppgiften. I enlighet med vad beredningen 

förorda! ämnar jag senare föreslå bestämmelser Sllm ger depositarie befo

genhet att efter viss tid sälja egendomen till täc"ning av depositions

avgiften. Eventuellt underskoH skall i första hand svaranden stå för. 

andra hand får staten träda till. 

Principen att verkställigheten inte skall anses avslutad förrän egen

domen· har omhiindertagits pa liimpligt sätt bör slå igenom inte bara när 

det giiller kronofogdemyndighetens ansvar för transport och magasinering 

utan ~iven i frflga om sökandens ansvar i kostnadshänseende. I motsats till 

beredningen anser jag att sökanden i förhållande till statsverket bör svara 

iiven för kostnad för transport t::ll ny lägenhet eller till magasin eller annat 

lämpligt förvaringsutrvmme. Diiremot bör sökanden inte vara skyldig att 

svara för magasinshyra eller an:1an avgift för förvaring av egendomen (se 

vidare under 17 kap. 3 ~ ). 

Det kan tiinkas att svaranden har skaffat ny bostad på annan ort än den 

1.far verkställigheten ;Jger rum. Den avhysta egendomen bör <la före

triidesvis transporteras direkt till den nya orten. Det synes rimligt att 

siikanuen far ansvara för transportkostnaden om transporten äger rum 

inom en normalt stor kommun. I andra fall bör sökandens ansvar 

hegrlinsas <se under 17 kap. 3 \il. 

Nägra remissinstanser har s!Mlt sig kritiska till att kronofogdemyndig

heten belastas med göromål som anses nödvändiga för att ta till vara 

svarandens intressen men som faller utom ramen för den exekutiva 

verksamheten. Departementsförslaget utgår emellertid som jag tidigare 

anfö11 frtrn att sökanden inte skall behöva vara verksam t.ex. genom att 

tillhandahälla transportmedel eller förvaringsutrymme. Det är i stället 

kronofogdemyndigheten som har det yttersta ansvaret för att de praktiska 

förutsiittningarna för avhysningens genomförande föreligger. Det finns 

emellertid inte n{tgonting som hindrar att sökanden ombesörjer något eller 

några av de praktiska momenten om han hellre vill det och kronofogde

myndigheten anser det lämpligt. Sökanden kan sålunda ha intresse av att 

själv tillhandahålla transportmedel. eftersom han löper stor risk att slutligt 

få stå för kostnaden. 

Som beredningen framhåller uppkommer ibland särskilda svårigheter 

vid avhysning av näringsidkare. Inte minst komplicerad kan verkstäl

ligheten vara när i egendom irgår en djurbesättning. Även här måste 

emellertid utgångspunkten vara att sökanden har rätt att fä verkstäl

ligheten genomförd utan att behöva anvisa någon plats dit egendomen kan 

föras. I viss utsträckning kan möjligheten att magasinera egendomen 
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komma till användning. Man kan också tänka sig att levande djur 

deponeras hos en lantbrukare i trakten, om det finns utsikter att 

svaranden senare kan ta hand om dem. Finns inte någon annan utväg 

måste emellertid kronofogdemyndigheten ha rätt att sälja egendomen eller. 

om den saknar försäljningsvärde. skaffa undan den. Bestämmelser härom 

har tagits upp i 7 §. Bestämmelserna föreslås gälla endast när avhysning 

skall ske från annat iin bostad. 

Departementsförslaget innebär att ökade förpliktelser läggs på krono

fogdemyndigheten när det gäller att organisera genomförandet av avhys

ningsförrättning. Myndigheten får emellertid inte något ökat ansvar för 

den egendom som omfattas av avhysningen. Enligt 3 kap. 2 § skadestånds

lagen svarar staten för bl.a. sakskada och ren förmögenhetsskada som 

vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet 

för vars fullgörande staten svarar. I vad mån det därutöver finns ett längre 

gaenJe ansvar för skada pä egendom som har omhändertagits vid 

exekutiv förrättning är något ovisst (jfr prop. 1972:5 s. 267 och 358 samt 

justitieombudsmännens ämbetsberättelse är 1973 s. 350). Statsverkets 

ansvar for egendomen torde som regel upphöra när avhysningsförrätt

ningen är avslutad. Det kan dock inte uteslutas att ansvaret någon gång 

skulle kunna utsträckas till magasinerad egendom, nämligen om vårds

löshet med avseende på valet av förvaringsutrymme eller förvaringsmctod 

kan läggas kronofogdemyndigheten till last. 

I beredningens förslag ingår en uttrycklig bestämmelse om att krono

fogdemyndigheten får teckna försäkring. Denna bestämmelse har utgått i 

departementsförslaget. Det finns enligt min mening inte tillräckliga skäl för 
kronofogdemyndigheten att ta något ansvar för att egendom som är 

föremål för avhysning är försäkrad mot skada. 

7 § Paragrafen ger kronofogdemyndigheten befogenhet att vid avhysning 

från annat än bostad sälja eller förstöra egendom, om inte svaranden kan 

ta hand om den eller lämpligt förvaringsutrymme kan anskaffas. Någon 
motsvarighet finns inte i beredningens förslag. 

Föredra1:a11de11. Frågan hur det skall förfaras med den avhysta egen

domen är ofta särskilt svårlöst vid avhysning från annat än bostad. I 

sådana fall torde endast undantagsvis inträffa att svaranden kan få hjälp 

med en ersättningslokal genom socialmyndighets försorg. Magasinering 

av t.ex. maskiner som har använts i industriell verksamhet är inte så lätt 

att ordna. I vissa kommunala magasin, såsom i Stockholm. mottas inte 

egendom som har nämnts nu. Som har framhållits tidigare är problemen 

särskilt framträdande i fall då en djurbesättning ingår i den avhysta egen

domen. Att deponera ett större antal levande djur hos annan är som regel 

mycket kostsamt. om det över huvud taget är möjligt. 

Det torde få godtas att de särskilda svårigheter som kan föreligga i nu 

avsedda fall kan medföra en viss fördröjning av verkställigheten. Denna 
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måste emellertid förr eller senare fä ha sin gång. Står inte någon annan 

lösning till huds bör egendomen därför fä säljas eller. om den saknar 

försäljningsvärde. förstöras. Redan nu torde ett sådant förfarande 

tillämpas någon enstaka gång .. även om uttryckligt lagstöd saknas (jfr 

Svensk juristtidning 1975 s. 69. se även justitieombudsmännens ämbets

berättelse 1969 s. 325). 
I första stycket första meningen av 7 § sägs att om avhysning skall ske 

från annat än bostad och svaranden inte kan omhänderta egendomen eller 
lämpligt förvaringsutrymme anskaffas, får kronofogdemyndigheten 

förordna att egendomen skall säljas. Förordnande bör meddelas så snart 

det står klart att de angivna förutsättningarna föreligger och senast när tid 

för anstånd som kronofogdemyndigheten har beviljat enligt 4 § gått till 

ända. Beslutet om försäljning fär överklagas. men försäljningen äger rum 

utan hinder härav såvida inte överinstansen förordnar om inhibition, se 2 

kap. 19 §och 18 kap. 17 ~-Kan egendomen antas sakna försäljningsvärde. 

får kronofogdemyndigheten enligt andra meningen i första stycket i stället 

förordna att egendomen skall förstöras. 

Enligt andra stycket skall svaranden underrättas .innan beslut enligt 

första stycket meddelas. Han skall givetvis också fä tillfälle att framföra 

sina synpunkter i frågan. 
Försäljningen skall enligt trf,dje stycket i paragrafen äga rum i den 

ordning som gäller för utmätt lös egendom i allmänhet. Bestämmelserna i 8 

och 9 kap. i balken skall sålunda tillämpas i den mån det låter sig göra. 

Undantag har emellertid föreskrivits från tillämpning av bestämmelsen i 9 

kap. 4 * första stycket. enligt vilken inrop vid auktion inte får godtas om 
det är sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kan uppnås. Försäljning 

som nu avses skall alltså inte hindras av att vid auktionen avges bud som 
understiger vad som kan anses som varans marknads värde. 

I övrigt innebär förevarande tredje stycke följande. Försäljningen skall 

ske genom kronofogdemyndighetens försorg (8 kap. I §första stycket) och 

i allmänhet på offentlig auktion (9 kap. I § första stycket). Auktion kan 

hållas av kronofogdemyndigheten. men myndigheten får också anlita 

annan (9 kap. I § andra stycket). Egendomen får också säljas under hand 

under vissa förutsättningar (9 kap. 8 § första stycket). Försäljningen skall 

ske utan onödigt dröjsmål, men anstånd fär beviljas (8 kap. 3 §). Tredje 

mans rätt i egendomen skall beaktas (8 kap. 10-13 §§). Säljs egendomen 

på auktion, skall denna kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Svaranden 

och annan känd sakägare skall underrättas särskilt (9 kap. 2 §) men någon 

anledning att underrätta sökandf'n torde inte föreligga. Inropad egendom 

skall betalas genast. men anstånd kan ges om handpenning lämnas (9 kap. 

5 §första stycket). Nytt utrop kan komma att äga rum och inrop bli ogiltigt 

under vissa förutsättningar (9 kap. 5 § andra. och tredje styckena). När 

inrop har blivit ogiltigt skall handpenningen tas i anspråk för vissa ändamäl 

19 kap. 7 § första stycket). Egendom som innehas under förbehåll om äter-
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taganderätt fär s~iljas endast om köpeskillingen förslår till betalning av 

tredje mannens fordran eller denne samtycker till försäljning med 

förhehåll för hans i\tenaganderätt (9 kap. 9 § ). 

Egendom som tillhör annan än svaranden får inte säljas enligt före

varande paragraf. Ägaren skall givetvis underrättas och beredas tillfälle att 

hämta ut egendomen. Motsvarande bör gälla annan delägare när fråga är 

om samägd egendom. Det kan tänkas att svaranden såsom handpant 

innehar egendom som han i fortsättningen inte kan ta hand om, t.ex. en 

ridhäst. Egendomen kan i sådant fall inte återlämnas till ägaren utan att 

panträtten går förlorad. Denne bör förmås att lämna annan säkerhet i 

stället. 

När egendom har sålts enligt förevarande paragraf bör av influtna medel 

tas ut kostnaden för försäljningen. Enligt 17 kap. 3 § andra stycket svarar 

sökanden inte gentemot statsverket för vissa där angivna förrättnings

kostnadcr. Sådan kostnad bör utgå före övriga förrättningskostnader. En 

beshimmclse härom finns i 17 kap. 8 § tredje stycket. Uppkommer 

överskott skall det givet vis redovisas till svaranden. 

8 § Paragrafen innehåller hestämmelser rörande verkställighet av avhys

ning i förhållande till innehoende eller annan tredje man. Den motsvarar 16 · 

kap. 7 § beredningens förslag. 

Giil/ande riitt. Förordnande om avhysning av nyttjanderättshavare 

verkställs enligt praxis även mot den till vilken nyttjanderättshavaren i sin 

tur har upplåtit nyttjanderätt till egendomen (subkonduktor), såvida inte 

denne kan åberopa en självständig rätt. Subkonduktorn är dock regel

mässigt beroende av att andrahandsupplåtaren (sublokator) har en rättsligt 

sanktionerad rätt mot fastighetsägaren. Särskild vräkningsansökan mot 

subkonduktorn kr1ivs inte. 
Lagberedningen. Beredningen framhåller att frågan i vad mån exeku

tionstitel kan verkställas även mot tredje man har stor praktisk betydelse 
beträffande avhysning. Beredningen föreslår i 16 kap. 7 § första stycket en 

bestiimmelse i ämnet som nära ansluter till rådande praxis beträffande 

avhysning. Bestämmelsen innebär att avhysning får genomföras även mot 

tredje man som hindrar sökanden i utövningen av hans rätt - dvs. att 

komma i besittning av lägenheten eller fastigheten - men endast under 

förutsättning att det är uppenbart att tredje mannen saknar fog för att 

motsätta sig verkställighetens genomförande. 

Till dem som enligt regeln kan avhysas hör enligt beredningen i första 

rummet svarandens familj och anställda. De måste givetvis lämna lägen

heten. om de inte kan åberopa någon särskild rättsgrund som ger dem rätt 

att sitta kvar. Detsamma gäller inackorderade personer och andra som av 

en hyresgäst hyr möblerat rum. Dessa fall är regelmässigt klara. I andra 

situationer kan verkställighetsfrågan vara mer oviss. 
Enligt beredningen är det inte ovanligt att hyresgäst av någon anledning 
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lämnar lägenheten och att ni\gon samboende stannar kvar och svarar för 

hyran. Den kvarboende gör i sådana situationer ofta gällande att han har 

fätt en självstämlig rätt mot hyresvärden. och detta kan också ibland vara 

riktigt. En vräkningsdom mot den ursprungliga hyresgästen kan då sakna 

laga verkan mot den som har fätt bo kvar i lägenheten. Beredningsförslaget 

skiljer här - i likhet med rådancle praxis - mellan fall då subkonduktorn 

inte kan visa något fog för sin ståndpunkt och då han lyckas göra detta. 

Enligt förslaget får den kvarboendes invändning om självständig rätt 

lämnas därhän. om det är uppenbart att invändningen saknar fog. I 

motsatt fall skall verkställighekn inställas såvitt angår subkonduktorn. 

Beredningen framhl'tller att det tillkommer kronofogdemyndigheten att 

söka rättsligt pröva befogenheten av framställd invändning. De faktiska 

förhållandena kan emellertid vara så ovissa att någon sådan prövning inte 

lämpligen kan genomföras i verkställighetsärendet. Och även den 

rättsliga prövningen kan undantagsvis vara alltför vansklig för att verkstäl

lighet skall kunna beviljas. När invändningen för den skull inte kan lämnas 

utan avseende. blir följden att tredje man får sitta kvar tills vidare. 

De spörsmål som har nämnts här kan enligt beredningen undantagsvis 

uppkomma också när det har blivit dömt om bättre rätt till fast egendom 

och den förlorande parten har upplåtit nyttjanderätt till egendomen. 

Beredningen påpekar att invändning som tredje man framställer skall 

enligt angivna grunder prövas i det redan anhängiga verkställighets

ärendet. Det behövs alltså inte att särskild ansökan görs om avhysning av 

tredje mannen. Däremot skall han enligt andra stycket i 16 kap. 7 §höras i 

ärendet när anledning föreligger. Sökanden hör lämpligen själv innan han 

gör ansökan om verkställighet ta reda på hur besittningsförhållandena 

gestaltar sig och upplysa därom. Härigenom kan han bidra till att ärendet 

inte drar ut på tiden. Det kanske ändå inte förrän när verkställighet skall 

genomföras blir känt att tredje mm sitter i lägenheten eller på fastigheten. 

När denne hör höras och sökanden bör beredas tillfälle att i sin tur uttala 

sig med anledning av invändningsom tredje mannen eventuellt framställer 

mot ansökningen. kan det inte undgås att visst uppskov ibland vållas. 

Enligt vad beredningen framhä.ller avser bestämmelserna om under

riittclse i 16 kap. 6 § heredningsförslaget att ge svaranden i verkställighets

ärendet tillfälle att förbereda sig och eventuellt flytta frivilligt. En tredje 

man som bor i lägenheten eller på fastigheten i fråga eller använder den för 

annat ändamål har också intresse av att bli förberedd på genomförandet av 

avhysning. Man kan dock inte begära att förberedelseförfarandet i 6 § 

beredningens förslag skall i alla delar iakttas även för hans del. Han har, 

när hinder mot verkställighet inte föreligger. ingen annan rätt än den han 

kan härleda från den egentliga hyresgästen eller arrendatorn och det är i 
första hand denne som bör hålla honom underrättad om vad som väntas 

ske. Beredningens förslag i 7 § andra stycket inkluderar likväl skyldighet 

för kronofogdemyndigheten att i god tid förbereda även tredje mannen när 
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anledning föreligger. I föreskriften ligger att tredje mannen inte bör 

avhysas alltför brädstörtat utan att kronofogdemyndigheten efter omstän

digheterna får bedöma i vad män anstånd är påkallat. Kronofogdemyndig

heten får dock av naturliga skäl inte ge tredje mannen mngre respit lin 

myndigheten enligt 6 § hade kunnat göra om tredje mannen själv varit 

svarande i ärendet. 

Re111issytrra11de1111. l\rnm~/iJgclefiire11i111u'11 anser i likhet med bered

ningen att tredje mans ställning vid avhysning har så stor praktisk 

betydelse att en specialreglering härom är erforderlig. Den föreslagna 

paragrafen får enligt föreningen anses ägnad att väsentligt underlätta 

kronofogdemyndighetens arbete. Fastighl'l.1iigarifiirh1111de1 anför att 

så.vitt förbundet har sig bekant brukar visserligen inte nä.gra speciella 

svårigheter vara förknippade med avhysning av inneboende som härleder 

sin rätt från nyttjanderättshavaren. Enligt förbundet händer det dock att en 

inneboende grundlöst gör gällandt: att han har en självständig rätt till lägen

heten på grund av att han under en Iangre tid har betalat hyra i eget namn 

eller att hyresvärden visat passivitet genom att inte säga till hyresgiisten att 

iaktta rättelse inom två månader från erhållen vetskap om att fägenheten 

har överlåtits. Förbundet anser därför den föreslagna regeln tillfredssUil

lande. Enligt förbundets mening har emellertid beredningen gjort en alltför 

snäv begränsning då det föreslås att det skall vara "uppenbart" att tredje 

man saknar fog för att motsiitta sig verkställighetens genomförande. Detta 

kan leda till att kronofogdemyndigheten känner sig tvingad att ta hänsyn 

även till argument som. har föga bärkraft. Det har ofta visat sig att inne

boende i sin strävan att hålla sig kvar i lägenheten kommer med allehanda 

invändningar till stöd för en självständig hyresrätt. Med beredningens 

formulering kan kronofogdemyndigheten inte utan vidare avvisa invänd

ningarna. Sökanden får då i stället väcka talan vid fastighetsdomstolen 

med därav följande tidsutdräkt och onödiga kostnader. Avhysningen bör 

få genomföras gentemot den inneboende om denne inte förmär visa 

"sannolika skäl" att kvarsitta i lägenheten. Härigenom skulle åtskilliga 

obefogade invändningar kunna sti.llas bort. 

Beträffande den i andra stycket upptagna bestämmelsen om skyldighet 

för kronofogdemyndigheten att höra och i god tid förbereda även tredje 

mannen anser fastighetsägareförbundet att det inte är befogat att före

skriva en sådan skyldighet. Det måste anses vara nyttjanderättshavarens 

sak att underrätta den inneboende om förestående avhysning. Bestäm

melsen kommer sannolikt endast att försena verkställighetsärendet utan 

att motsvarande säkerhet uppnås. Om den inneboende anser sig ha en 

självständig rätt till lilgenheten. vilket är mera ovanligt, bör han framföra 

detta till nyttjanderättshavaren. som i sin tur har möjlighet att enligt 3 kap. 

24 * beredningens förslag göra gällande att hinder föreligger mot verkstäl

lighet. 

Fiiretlrag1111de11. Frägan om andrahandshyresgästs ställning vid för-
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hyrning av bostadslägenhet se> f.n. över av hyresrättsutredningen (Ju 

1975:06). Bestämmelser om verkställighet mot tredje man av förordnande 

om avhysning kan delvis komma att påverkas av resultatet av utred

ningens arbete. Jag anser emellertid att bestämmelser i ämnet bör med 

utgångspunkt från vad som nu gäller tas upp i balken. Eventuella juste

ringar får göras sedan hyresrättsutredningens kommande förslag har 

övervägts i departementet. 
Första meningen i första stycket departementsförslaget motsvarar. med 

vissa redaktionella justeringar. 16 kap. 7 § första stycket i beredningens 

förslag. Som en andra mening i första stycket har tagits upp en föreskrift 

motsvarande 16 kap. 7 § andra stycket i beredningens förslag. Dcparte

mentsförslaget innebär att kronofogdemyndigheten inte behöver göra mer 

än att underrätta tredje mannen och detta endast när det är möjligt, dvs. 

när tredje mannens existens och vistelseort är kända i så god tid att han 

kan beräknas fä del av underrättelsen innan förrättningen skall äga rum. 

Att tredje mannen inte har underrättats utgör så.ledes inte i och för sig 

hinder mot verkställighet eller anledning till uppskov. Vidare behöver 

underrättelse lämnas endast när anledning föreligger. Det är sålunda 

tydligt att särskild underrättelse enligt förevarande paragraf normalt inte 

skall behöva lämnas till svarandens familjemedlemmar eller anställda. Om 

emellertid svaranden har lämnat sin familj, som ensam bor kvar i den 

lägenhet varifrån avhysning skall ske. kan särskild underrättelse till de 

kvarboende behövas. 

Ofta torde det först i samband med förrättningen visa sig att även en 

tredje man kommer att beröras av avhysningen. Beredningen utgår för sin 
del från att tredje mannen inte bör avhysas alltför brådstörtat och att 
kronofogdemyndigheten får bedöma i vad mån anstånd är påkallat: Även 

jag anser att kronofogdemyndigheten bör ha möjlighet att meddela anstånd 

av hänsyn till tredje mannen. Befogenheten härtill bör emellertid uttryck
ligen anges i lagtexten. Bestämmelser om sådant anstånd har tagits upp i 

andra stycket av paragrafen. 
Tredje mannen har möjlighet att överklaga kronofogdemyndighetens 

beslut i den mån det rör hans rätt (18 kap. I §). Klagan medför emellertid 

inte att verkställigheten inställs, såvida inte överinstansen förordnar om 

inhibition. Någon särskild erinran i paragrafen om tredje mannens full

följdsrätt är enligt min mening inte behövlig. 

9 § Enligt förevarande paragraf får kronofogdemyndigheten under vissa 

förutsättningar, i stället för att iaktta det vanliga avhysningsförfarandet, 

förelägga svaranden att själv fullgöra sin förpliktelse att flytta. Paragrafen 

har viss motsvarighet i 16 kap. 4 ~ första stycket beredningens förslag. 

Gällande rätt. Enligt 38 § 2 mom. UL kan överexekutor, om någon skall 

tillhållas att fullgöra leveransavtal eller att eljest göra eller underlåta något. 

förelägga den tredskande vite. om det finnes lämpligt, samt utdöma vitet. 
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En förutsiittning för att vitesföreläggande skall få komma till användning är 

att tv:\ngsmedel eller äventyr inte är utsatt i domen eller föreskrivet i lag. 

Bestiimmelsen är enligt sin onJalydelsc tillämplig vid verkställighet av bl.a. 

domstols dom avseende förpliktelse till positiv prestation, således även 

avhy~ning. Den gäller ockstt vid verkställighet av överexekutors utslag i 

utsiikningsmål !NJA 1965 s. 321). 

l.agh1•redni11gc11. Beredningen föreslår i 16 kap. 4 ~ be.~tämmelser om 

hur kronofogdemyndigheten skall sör:ia för verkställighet som avses i 

kapitlet. 1 första stycket av nämnda paragraf föresl;\s sålunda en bestäm

melse om att verkstiillighetcn sker genom att kronofogdemyndigheten 

föreliigger s\'aranden all fullgöra vad som åligger honom eller att myndig

heten sjiilv vidtar behövlig ätgärd. När det finnes lämpligt kan det över

bmnas [it svaranden att efter myndighetens anvisning utföra behövlig 

åtgärd (se vidare vad som siigs i anslutning till 12 *i förevarande kapitel i 

depanementsforslaget ). 

Fiiredrt1g1111d<'11. 1 vissa situationer kan vitesföreläggande vara en 

liimpligare verkstiillighetsatgärd än det sedvanliga avhysningsförfarandet, 

t.ex. om svaranden har möjlighet att själv ombesörja flyttningen. Vites

föreliiggande iir, om det är effektivt. att föredra inte mins! från arbets

synpunkt. Sökanden behöver heller inte förskottera n;\gra tlyttnings

kostnader som han riskerar att slutligt få svara för. Föreläggande som 

verkstiillighetsform hör därför finnas kvar vid avhysning. 

Som villkor för all föreläggande skall fä användas anges i departements

förslaget att det skall befinnas lämpligare än det sedvanliga avhysningsför

farandet. 1 liimplighetskravet ligger att det skall finnas goda utsikter till att 

ett föreläggande kommer att ge resultat. Om föreläggande används riskerar 

man emellertid alt förfarandet drar ut på tiden. Utan sökandens med

givande bör därför inte föreHiggande anviindas. 

Anviinds vitesföreliiggande som verkställighetsform. saknas utrymme 

för tillämpning av vissa av bestämmelserna i förevarande avsnitt. Detta 

giiller besli"immelserna i 4 ~ om anstånd och i 6 och 7 §~ om vissa åtgärder 

som rnr vidtas när verkställigheten sker ptl vanligt sätt. Vidare bör inte den 

tidsfrist nm fyra veckor för genomförande av avhysningen som anges i 2 * 
andra stycket gälla när avhysningen skall verkställas genom vitesföre

Higgande. Övriga hestiimmelser i 1-8 *s bör emellertid tillämpas. Om 

sökanden lämnar anstånd sedan kronofogdemyndigheten har förelagt vite. 

bör myndigheten upphäva föreläggandet. Hinder möter emellertid inte mot 

att kronofogdemyndigheten sedan anståndet har gått ut meddelar nytt 

föreliiggande eller verkställer avhysningen på vanligt sätt. Även när inne

bl)ende eller annan tredje man berörs av avhysningen (8 ~) skall före

läggandet riktas till svaranden i målet. 

I enlighet härmed klargörs i en andra mening i 9 * att föreskrifterna i 2 ~ 

första stycket. 3. 5 och 8 ** giiller iiven vid verkställighet enligt första me

ningen. 

13 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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Beträffande vite såsom tvångsmedel i nu avsett fall finns bestämmelser i 

2 kap. 15 och 16 *§. 

Verkställighet i annat fall 

Under denna rubrik har tagits upp bestämmelser som rör verkställighet i 

annat fall än som har nämnts förut i balken, dvs. verkställighet som inte 

skall ske genom utmätning eller införsel och som inte heller skall följa de 

särskilda reglerna om avhysning. Bestämmelserna ingår i 10-12 §§. 

Bland de exekutionstitlar som kan komma i fråga i detta avsnitt intar 

beslut om kvarstad en särställning så till vida som verkställigheten till viss 

del skall följa bestämmelserna angäende utmätning. Verkställighet av 

kvarstadsbeslut fär också speciella rättsverkningar. Det har därför synts 

lämpligt att under särskild rubrik ta upp vissa bestämmelser som endast 

rör verkställighet av beslut om kvarstad. Dessa föreskrifter ingår i 13-16 

~§. 

10 § Paragrafen anger vilken kronofogdemyndighet som är behörig att ta 

upp ansökan om sådan verkstiillighet som avses med de följande bestäm

melserna. Den motsvarar i huvudsak 16 kap. 2 § och 17 kap. 2 § bered

ningsförslaget. 

Gällande riitt. Enligt 183 § I mom. andra meningen UL gäller att 

bestämmelserna i 56 * om utmätningsmans lokala kompetens vid 

utmätning har motsvarande tillänpning med avseende på verkställighet av 

kvarstad. Detsamma gäller enligt 185 § 2 mom. första meningen vid 

verkställighet av skingringsförbud. 1 övrigt saknas bestämmelser om 

behörig utmätningsman vid verkställighet som inte avser betalningsförplik

telse. Behörighet torde emellertid tillkomma utmätningsmannen i det 

distrikt där verkställigheten me:d hänsyn till befintlig egendom eller av 

annan anledning skall äga rum. Också utmätningsmannen i svarandens 

hemvist torde vara behörig lifr 72 § USK). 

Lagberedningen. I 16 kap. 2 § beredningsförslaget regleras krono

fogdemyndighetens lokala kompetens vid verkställighet enligt kapitlet. 

Där föresU\s att svarandens hemvist blir generellt kompetensgrundande. 

Ansökan om verkställighet skall emellertid också kunna göras hos krono

fogdemyndigheten i den ort där egendom som avses med verkställighets

åtgärden finns. 

I vissa fall kan enligt beredningen behov föreligga att anlita annan krono

fogdemyndighet än den som är behörig enligt det nyss anförda. t.ex. när 

ingripande skall ske mot fartyg, luftfartyg eller markfordon som väntas till 

en viss ort. Ansökan bör då kunna göras på den orten och krono

fogdemyndigheten förbli behörig även om objektet förs till annan plats än 

där man har väntat det. Beredningen föreslår därför att ansökan alltid kan 

få göras där verkställigheten med fördel kan äga rum. 
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Enligt 17 kap. 2 § beredningsförslaget har bl.a. 16 kap. 2 § motsvarande 

tillämpning beträffande handräckning. Eftersom handräckning kan gå ut 

på åtgärder av ganska skilda slag har det inte synts beredningen lämpligt 

att binda kronofogdemyndighetens lokala kompetens vid alltför strikta 

regler. När handräckning, såsom ofta är fallet vid kvarstad för fordran, 

inte riktar sig mot någon pi.i förhand bestämd egendom eller när handräck

ningen endast går ut på att förbud eller annat föreläggande skall meddelas 

hör ansökan lämpligen kunna göras hos kronofogdemyndigheten i svaran

dens hemvist. 

Fiiredraganden. Förevarande avsnitt upptar bestämmelser om verkstäl

lighet av förpliktelse som inte innefattar betalningsskyldighet - frånsett 

avhysning - och om verkställighet av beslut om kvarstad och annan säker

hetsätgärd i den mån undantag inte föreskrivs. Bestämmelserna gäller bl.a. 
förpliktelse att utge lös egendom. utföra visst arbete, avstå från viss 

verksamhet eller täla visst intrång. Bestämmelserna kan bli tillämpliga 

även dä svaranden skall skiljas frä.n besittningen av fast egendom. bostads

lägenhet eller annat utrymme i byggnad. nämligen om han inte kan 

åheropa någon rättsgrund för sin besittning. 

Verkställighet av dom eller annan exekutionstitel på sakförverkande 

sker enligt bestämmelserna i förevarande avsnitt när sådan verkställighet 

undantagsvis blir aktuell. Detta är fallet om egendomen inte har tagits i 

beslag eller vid beslag kvarlämnats i innehavarens besittning. Beträffande 

förfarandet med sådan egendom finns bestämmelser i lagen ( 1974: 1066) om 

förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. Verkställighet sker 

på begäran av polismyndighet. Egendomen lämnas till den polismyndighet 

som begärt verkställighet. 

Förevarande paragraf innehåller en bestämmelse om forum vid 

verksHillighet som nu avses. Bestämmelsen överensstämmer - med 
ändringar föranledda av departementsförslagets disposition av lagtexten i 

kapitlet - i sak med beredningens förslag. 

11 § .1 paragrafen föreskrivs skyldighet för kronofogdemyndigheten att 

låta svaranden få del av och yttra sig över ansökan om verkställighet innan 

åtgärden genomförs. Paragrafen motsvarar i huvudsak 16 kap. 3 §och 17 

kap. 2 ~ beredningsförslaget. 

Ciiillamle riitt. Beträffande annan verkställighet än utmätning och 

införsel finns inte f.n. någon allmän fikeskrift om skyldighet för utmät

ningsmannen att underrätta svaranden före verkställigheten. Sådan 

skyldighet föreskrivs dock i vissa speciella fall. Enligt 193 § UL skall 

sålunda som har nämnts tidigare svaranden underrättas före avhysning. 

Svaranden brukar inte underrättas före verkställighet av beslut om 

kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd. 

Laghereilningen. Beredningen framhåller att svarandens intresse av att i 

förväg hli underrättad inte är mindre vid verkställighet enligt 16 kap. 
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beredningsförslagct än vid utmätning. Ett meddelande om att verkstäl

lighet är aktuell kan också medverka till att uppfyllelse sker frivilligt. 

Därtill kommer att verkställigheten stundom kan vara komplicerad. Ibland 

kan det vara nödvändigt att hön;, svaranden av den anledningen att han bör 

fä tillfälle att välja mellan alternativa prestationer. Svaranden bör också fä 

möjlighet att på ett tidigt stadiL1m åberopa de hinder mot verkställighet 

som kan föreligga (jfr 3 kap. 24 ~i i förslaget). 

Med hänsyn härtill föreslår beredningen i första stycket av 16 kap. 3 § 

att svaranden skall beredas tillfälle att yttra sig innan verkställigheten 

genomförs. Anmodan till svaranden att yttra sig bör lämpligen ges skrift

ligen. Det kan enligt beredningen vara lämpligt att kronofogdemyn

digheten dessutom per telefon ta.r kontakt med honom för att orientera om 

saken. Givetvis skall anges in,Jm vilken tid yttrande bör inkomma. I 

allmänhet måste tiden sättas kort sl'l att inte verkställigheten förhalas. Om 

svaranden befinner sig utomlands eller verkställigheten bedöms bli 

komplicerad. kan han behöva vi:;st rl'ldrum. 

Angl'lende underrättelsens befordran till svaranden torde enligt bered

ningen som regel delgivningslagen böra tillämpas. Föreskrift härom kan 

meddelas i administrativ ordning. Eftersom verkställighetsfrågor ibland 

kan vara både enkla och brl'ldskande. synes viss lättnad i det förfarande 

som nämnda lag föreskriver kunna vara motiverad. 

Regeln att svaranden skall fä tillfälle att yttra sig innan verkställighet 

enligt 16 kap. genomförs kan enligt vad beredningen anför inte göras ovill

korlig. Kronofogdemyndigheten måste ha möjlighet att ingripa omedelbart 

när fara är att egendom sticks undan eller saken eljest inte tål dröjsmål, 

t.ex. om verkställigheten avser luftfartyg. Om saken är brådskande. får 

kronofogdemyndigheten därför enligt andra stycket av 16 kap. 3 § genast 

vidta åtgärd som finnes behövlig. Åtgärden kan t.ex. bestå i omhänder

tagande av egendomen eller. om den finns hos tredje man, i meddelande 

av förbud för denne att utlämna egendomen. Svaranden skall därefter i 

vanlig ordning fä tillfälle att yttra sig. Senast när yttrande har inkommit 

eller förelagd tid gått ut bör åtgärdens befogenhet prövas. En andra mening 

i andra stycket innehåller att kronofogdemyndigheten så snart som möjligt 

skall pröva om åtgärden skall bestå. 

Beredningen föreslår i 17 kap. :: *en bestämmelse enligt vilken 16 kap. 3 

* skall ha motsvarande tillämpning vid handräckning. 

Remissyttra11de11a. Enligt RSV bör undantag frän undci-rättelseskyldig

heten medges inte endast i fall då saken är brådskande utan även då 

svaranden kan antas vilja försvåra verkställigheten. Verket förordar 

därför en lydelse som nära ansluter till den föreslagna bestämmelsen i 5 

kap. 12 § andra stycket. Kronofogdeföreningen förordar för sin del att 

undantag görs även för fall då svaranden söker skaffa sig otillbörligt 

uppskov genom att hälla sig undan. 

RS V framhäller i detta sammanhang också att den tendens till skärpning 
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av formerna för hefordran av undcrriittelse som kan läsas ut på sina håll i 

förslaget knappast k<1n godtas med hänsyn till kravet pa snabbhet och 

effektivitet inom exekutionsverksamheten och till att denna bör ske med 

rimliga personalinsatser. Enligt verkets mening bör inte ställa~ högre krav 

på formen för befordran än att underrättelsen sänds med tjänstebrev. som i 

händelse av obeslällbarhet återställs till kronofogdemyndigheten. 

Fiirt>drc1ga11de11. Paragrafen innehåller regler om skyldighet för krono

fogdemynuigheten att kommunicera ansökan om verkställighet med 

svaranden. innan ätgärd för verkställighet vidtas mot denne. Restäm

n elserna överensstämmer i huvudsak med beredningens förslag. Det kan 

påpekas att enligt den generella bestämmelsen i 2 kap. 10 § i departe

mentsförslaget kan förhör med svaranden hållas liven i mål om verkstäl

lighet som avses i förevarande kapitel. 

I frilga om innebörden av kommunikationskravet i första slycket första 

menillgen får jag hiinvisa till vad som har anförts beträffande motsvarande 

regel i 3 ~ första stycket, i den mån vad ~om sägs där har aktualilet vid 

annan verkställighet än avhysning. 

Att verkställigheten i brådskande fall inle behöver föregås av under

rättelse innebär inte i och för sig något undantag från underrättelseskyldig

heten. Sedan den brådskande åtgärden har vidlagits skall. som bered

ningen framhåller. svaranden i vanlig ordning beredas tillfällt? att yttra sig 

och det befogade i åtgärden prövas. Om åtgärden vidtas i svarandens 

närvaro är det i allmänhet tillräckligt att svarandens synpunkter inhämtas 

vid det tillfället. 

1 departementsförslaget har som ett andra stycke tagits upp en hän

visning till andra och tredje styckena i 3 §. Hänvisningen till andra stycket i 

nämnda paragraf innebär att underrättelseskyldigheten i fall då svaranden 

är bosatt utomlands får fullgöras genom att underrättelsen sänds i brev till 

svaranden under hans utländska adress. Något krav på bevisligt delfäende 

upprätthålls alltså inte i detta fall. Hänvisningen till tredje stycket i 3 * 
innebär att underrättelse inte behövs om svaranden saknar känt hemvist 

och det inte har kunnat klarläggas var han uppehåller sig. 

RSY och kronofogdeföreningen har i sina remissyttranden föreslagit att 

undantag från underrättelseskyldigheten görs när svaranden kan antas 

vilja försvåra verksUilligheten resp. när han försöker skaffa sig otillbörligt 

uppskov genom att hålla sig undan. Jag tror emellertid inte att det vid 

sådan verkställighet som avses i förevarande avsnitt skall behöva 

uppkomma några särskilda svårigheter att nå svaranden med under

rättelse. Möjligheten att i brådskande fall genast vidta behövlig åtgärd 

torde vara tillräcklig för att motverka att svaranden förhalar verkstäl

ligheten genom att hålla sig undan. 

Undantag bör emellertid göras för verkställighet av kvarstad eller annan 

säkerhetsåtgärd. Sådan åtgärd är ofta mycket brådskande och sökanden 

kan inte anses tillräckligt tillgodosedd genom möjligheten till interimistisk 
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åtgärd. f';"\ grund härav är föreva;:ande paragraf inte tillämplig vid verkstiil

lighet av beslut om siikerhetsåtgärd. Om det nago11 gtmg skulle finnas 

anledning att underriitta svaranden innan beslut om säkerhctsåtgärd verk-· 

ställs. är kronofogdemyndighet~n oförhindrad att lämna sådan under

riittelse. 

12 § Paragrafen anger siittet för verkställighet i fall som avses nu. Den 

motsvarar delvis In kap. 4 och 5 **samt 17 kap. 18 * beredningsförslaget. 

Paragrafen giillcr inte vid verkstWighet av beslut om kvarstad. 

Giil/ande riill. UL innehåller inte någon bestämmelse om hur verkstlil

lighet av annat iin betalning~skyl,Jighet skall genomföras. frånsett vad som 

i 38 * UL sägs om möjlighet för överexckutor att förelägga vite. Betdf

fande det praktiska tillviigagfrngsslittet vid olika verkstiillighetsformcr 

hiinvisas till vad som sligs under kapitelrubriken. 

l.agherl'Cl11i11ge11. Beredningen föreslår i första stycket av 16 kap. 4 § 

bestlimmelser som anger de sätt för verkstiillighetens genomförande som i 

allmtinhet står till buds. I första meningen sligs att verkställigheten sker 

genom att kronofogdemyndigheten förelägger svaranden att fullgöra vad 

som åligger honom eller genom att myndigheten själv vidtar behövlig 

åtgärd. Enligt andra meningen kan. när det finnes lämpligt. överlämnas åt 

sökanden att efter myndighetens anvisning utföra behövlig tltgärd. 

Förebggandc enligt första meningen kan förenas med vite. Enligt 

förslaget skall vite i detta fall inte dömas ut av kronofogdemyndigheten 

utan av allmän underriitt. Föreläggande kan liven ske vid annat äventyr än 

vite. Kronofögdemyndigheten kan sålunda ange att myndigheten kan 

komma att tvångsvis vidta behövlig åtgärd eller överlämna åt sökanden att 

vidta tltgiirden. 

Enligt förslaget är kronofogdemyndigheten oförhindrad att vid behov 

vidta annan åtgärd för verkstiillif:het än exekutionstiteln anger. lnneht'tllcr 

denna vitesföreliiggande. iir vitet antagligen redan försuttet när verkstiil

lighet siiks. Kronofogdemyndigheten kan då förelägga nytt vite eller med 

stöd av tredje stycket i paragrafen välja annan verkstiillighetsform. 

Myndigheten bör diiremot inte ~;jälv förelägga vite så länge exekutions

titelns vitesföreläggande inte är försuttet. 

Kronofogdemyndigheten skall. anför beredninge11 vidare. förfara på det 

sätt som synes bäst för att syftet skall uppnås. Vitesföreläggande bör inte 

användas annat än när det kan väntas ge resultat. Kan med skäl antas att 

svaranden inte efterkommer ett vitesföreläggande. fär enligt beredningen 

andra möjligheter överviigas. Vitesföreläggande får inte heller användas i 

fall då det kan antas vara omöjligt för svaranden att fullgöra prestationen. 

Om egendom som skall utges finns hos tredje man. är det ibland utes_lutet 

för svaranden att skaffa fram den (jfr NJA 1928 s. I). Ingripande kan då 

under vissa förutsättningar ske hos innehavaren. Vitesföreläggande hör 

inte heller anviindas om svaranden inte har ekonomisk möjlighet att 

fullgöra den ålagda prestationen. 
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Om tvängsmedel eller äventyr finns föreskrivet i lag, fär överexekutor 

enligt 38 § 2 mom. UL inte ge föreläggande vid vite. Motsvarande gäller 

utan särskild föreskrift i fråga om kronofogdemyndighetens befogenhet 

enligt förslaget. I samband med utarbetandet av övergångsbestämmelser 

bör övervägas att avskaffa sådana lagbestämmelser där de undantagsvis 

förekommer. 
Beredningen framhåller att användning av vitesföreläggande i hithörande 

fall ibland kan innebära ett band på den personliga friheten som inte bör 

förekomma. Visserligen behöver det inte vara olämpligt att ålägga t.ex. en 

hantverkare att - i stället för att ägna sig åt andra uppdrag - avsluta ett 

åtaget arbete. Däremot bör man enligt beredningens mening inte ålägga 

någlm att utföra en konstnärlig prestation. t.ex. en författare att skriva en 

roman eller en musiker att utföra en komposition. I avtal ·om sådana 

prestationer bör motparten tänka sig för och vid behov i avtalet sätta ut på 

lämpligt sätt bestämd skadeständspåföljd till den verkan det kan ha. I fråga 

om arbete som endast går ut pä avslutande åtgärder sedan huvudparten av 

ett åtagande är utfört behöver man dock knappast iaktta samma försiktig

het. Svårbedömda gränsfall kan förekomma. När vitesföreläggande inte 

kan användas. fär man i brist på annan verkställighetsform avstå från 

verkställighet. 
Vad angär föreläggande för juridiska personer torde man inte enligt 

beredningen ha särskild anledning att tveka inför föreläggande vid vite för 

vederbörande att fullgöra vad den juridiska personen har åtagit sig. Före

läggande kan riktas antingen mot den juridiska personen som sådan eller 

mot företrlidare eller mot bådadera. 
Att föreläggande som verkställighetsåtgärd nämns först bland de olika 

möjligheterna som står till buds innebär inte att föreläggande alltid skall 
tillgripas i första hand. Enligt beredningen bör emellertid beaktas att 

sökanden kan få vidkännas förrättningskostnaden. Föreläggande är. om 

det ger resultat. den för sökanden billigaste verkställighetsformen. 
Som alternativ till föreläggande innehåller första sty~ket av 16 kap. 4 §i 

beredningsförslaget att kronofogdemyndigheten själv vidtar behövlig 

åtgärd. Avser verkställighet t.ex. uttagande av viss lös egendom är det 

enligt beredningen ofta onödigt att först ge föreläggande. I enkla fall bör 
kronofogdemyndigheten direkt kunna vidta de åtgärder som fordras,· 

liksom när saken är brådskande. 
Vidare sägs i en andra mening av första stycket att kronofogdemyn

digheten när det finnes lämpligt kan överlämna åt sökanden att efter 

myndighetens anvisning utföra behövlig åtgärd. Arbetet utförs i princip på 

svarandens bekostnad. Om saken inte är särskilt brådskande eller 

kostnaden är betydande. bör svaranden höras rörande de alternativ som 

finns att välja på. Verkställigheten skall om möjligt ge sökanden hans rätt 

men får inte medföra större kostnader eller obehag för svaranden än som 

följer av dess ändamålsenliga genomförande. Om kronofogdemyndigheten 
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har gjort ett väl övervägt val men detta av någon oförutsedd anledning 

slår illa ut, kan kronofogdemyndigheten givetvis inte lastas därför. 

Bestämmelserna kan enligt beredningen kombineras så att föreläggande 

förenas med äventyr att kronofogdemyndigheten själv vidtar behövlig 
åtgärd eller överlämnar åt sökanden att göra detta efter myndighetens 

anvisning. Innan föreläggande ges bör kronofogdemyndigheten givetvis 

söka göra klart för sig att hinder inte möter att vid behov genomföra 

aktuell åtgärd på nämnt sätt. 

I andra stycket av 16 kap. 4 § föreslftr beredningen en bestämmelse för 

det fallet att verkställigheten avser utgivandc av viss vara. Krono

fogdemyndigheten får ta ut den kvantitet av varan som har föreskrivits, 

om den finns tillgänglig hos svaranden. 1 annat fall torde det enligt bered

ningen vara lämpligast att kronofogdemyndigheten först ger svaranden 

föreläggande att utge varan. Efterkommes inte föreläggandet, har krono

fogdemyndigheten enligt andra stycket befogenhet att på begäran av 

sökanden fastställa varans värde och genast utsöka beloppet. Härigenom 

undviks uppskov och extra kostnader för anskaffande av en ny cxeku

tionstitel. 
Beredningen påpekar att exekutionstiteln kan innehålla förordnande om 

sättet för verkställighet. ehuru det i allmänhet inte är lämpligt att föreskrift 

därom meddelas. En sådan föreskrift anses f.n. vara bindande för de 

exekutiva myndigheterna. Efter det att dom har meddelats kan det emel

lertid ha inträffat omständigheter som gör att verkställighet inte kan ske på 

det sätt som domstolen förutsatt. Det kan också visa sig att annat sätt för 
verkställighetens genomförande skulle medföra mindre kostnader och 

besvär för parterna. Enligt bt:redningen bör därför kronofogdemyn

digheten ha möjlighet att läta verkställighet ske på det sätt som bedöms 

lämpligast. I enlighet härmed har i tredje stycket av paragrafen tagits upp 
en bestämmelse om att föreskri:ft i exekutionstiteln som avser verkstäl

ligheten inte hindrar att denna genomförs på annat sätt om det behövs. 

Naturligtvis får kronofogdemyndigheten inte ändra en föreskrift som har 

materiell innebörd. 
Föreskrift som kronofogdemyndigheten meddelar om verkställighetens 

genomförande kan överklagas särskilt. Beredningen förutsätter att krono

fogdemyndigheten självmant kan ändra egen föreskrift om verkställigheten 

som finnes inte vara ändamålsenlig. 

Remissyttrandena. Adrokat.wmfundet anser att bestämmelsen i andra 

meningen av första stycket att kronofogdemyndigheten "när det finnes 

lämpligt" kan överlämna åt sökanden att efter myndighetens anvisning 

utföra behövlig åtgärd är alltför allmänt hållen. Bestämmelsen borde ges 

en formulering som bättre återspeglar de uttalanden angående tillämp

ningen som beredningen har gjort i betänkandet. vilka uttalanden 

samfundet oreserverat instämmer i. 

Svea hm•rätt är kritisk mot be~;tämmelsen i tredje stycket och föreslår 
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att den utg:\r. Även /1i11sstrrelse11 i .4.!rsborgs liin är kritisk och fragar sig 

om inte bestämmelsen antingen leder till att det blir ännu en process om 

verkställigheten eller att svaranden inte fär någon möjlighet att göra 

inviindningar mot en verkstiillighetsform. som inte har föreskrivits i 

domen. Kro111!f(1gdl'./iire11i11ge11 uttrycker däremot en positiv inställning 

till förslaget i denna del. Föreningen delar beredningens bedömning att det 

i allmänhet inte är lämpligt att exekutionstiteln innehåller sådana förord

nanden om verkställighet som kan valla praktiska svårigheter vid genom

förande!. Det framstår därför som värdefullt med en regel enligt vilken 

kronofogdemyndigheten inte behöver vara bunden av sådana föreskrifter. 

Fiircdraganden. I förevarande paragraf har som första stycke tagits upp 

bestLimmelser motsvarande 16 kap. 4 *första stycket beredningsförslaget. 

Därvid har i första meningen gjorts ett tillägg sa att det tydligare framgår 

att bestiimmelsen även tar sikte pa negativ prestation. Bestämmelser om 

vite och om tvångsmedel i övrigt har tagits upp i 2 kap. 15-17 ~s. 

Bestämmelsen om befogenhet för kronofogdemyndigheten att överlämna 

åt sökanden att utföra behövlig :\!gärd har i departementsförslaget fått ett 

delvis annat innehåll iin i beredningsförslaget. Bl.a. har jag inte ansett det 

lämpligt att svaranden kan få vidkännas kostnader för en verkställighets

åtgärd som sökanden själv ombesörjer. Följden skulle kunna bli att 

svaranden belastades med högre kostnader än om åtgärden hade utförts 

genom kronofogdemyndighetens försorg. En sökande som själv om

besörjer verkställighetsåtgänl bör alltså själv svara för kostnaden. En 

förutsättning för att kronofogdemyndigheten skall kunna överlämna åt 

sökanden att själv utföra behövlig åtgärd bör därför vara att sökanden gör 

framställning därom. 

I beredningsförslaget har som andra stycke i 16 kap. 4 § tagits upp en 

bestämmelse om rätt för kronofogdemyndigheten att vid bristande full

görelse av leveransavtal och efter resultatlöst föreläggande att utge varan i 

stället fastställa varans värde och utsöka beloppet hos svaranden. Något 

påtagligt behov av en sådan bestämmelse torde dock inte finnas. Vidare 

bör i allmänhet tvist om påföljden för underH'lten naturauppfyllelse slitas 

av domstol. I departementsförslaget har bestämmelsen därför fätt utgå. 

I departementsförslaget har som andra stycke i paragrafen i stället tagits 

upp en bestämmelse att 6 § skall tillämpas vid genomförande av verkstäl

ligheten. Enligt den paragrafen har kronofogdemyndigheten befogenhet att 

anskaffa transportmedel. hyra utrymme för förvaring och vidta andra 

liknande åtgärder som föranleds av verkställigheten. Vidare sägs att 

parterna skall underrättas innan sådan åtgärd vidtas. om det kan ha 

betydelse för dem. Jag får här hänvisa till vad som har anförts i anslutning 

till 6 §. 

Tredje stycket i 12 §motsvarar 16 kap. 4 §tredje stycket beredningsför

slaget. Med anledning av vad ett par remissinstanser har anmärkt vill jag 

framhålla att vad domstolen har föreskrivit skall gälla i första hand. 
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Kronofogdemyndigheten bör dock fä frångå föreskriften om det finns 

behov av det, t.ex. om uppfyllelse i enlighet med föreskriften på grund av 

ändrade förhållanden har blivit omöjlig eller åtminstone klart oförmånlig 

för parterna. Som beredningen framhåller bör domstol eller annan 

myndighet som ålägger en förpliktelse inte lämpligen ge föreskrift som rör 

själva verkställigheten. 

Särskilda bestämmelser om kvarstad 

Som har nämnts tidigare skall det ankomma på domstol att förordna om 

kvarstad och annan säkerhetsåtgärd. I departementsförslaget förutsätts all 

de nuvarande bestämmelserna härom i RB kompletteras för det fallet att 

talan ännu inte har väckts i saken. Frågan härom bör tas upp i samband 

med annan följdlagstiftning till U E:. 

Oepartementsförslaget utgär Mm att säkerhetsätgärdema kvarstad och 

skingringsförbud, i enlighet med vad beredningen har föreslagit, skall föras 

samman till ett institut. benämnt kvarstad. Detta gäller såväl i fall då ford

ringsanspråk skall säkerställas som i fall då tttgärd skall beviljas till 

säkerhet för bättre rätt till viss eg•!ndom. Jag utgår från att för beviljande 

av kvarstad skall i princip gälla samma förutsättningar som f.n. 

I detta avsnitt föreslås en del särskilda bestämmelser om verkställighet 

av beslut om kvarstad för fordran ( 13- 15 §§ ). A ven kvarstad till säkerhet 

för bättre rätt uppmärksammas !16 §). 

Beträffande rättsverkningama av kvarstad kan det vara något tveksamt 

om bestämmelser därom bör tas upp i UB eller i samband med reglerna i 

RB om förordnande om kvarstad. Enligt min mening är det emellertid 

lämpligast att även den frågan regkras i UB. Ett skäl för denna ordning är 

att rättsverkningama i de flesta faV inträder först sedan domstolens beslut 

har verkställts av kronofogdemyndigheten. Ett annat skäl är att bestäm

melser om riittsverkningama bör hänvisa till motsvarande föreskrifter vid 

utmätning eller i vart fall bygga på dessa föreskrifter. Förevarande under

avdelning i departementsförslaget innehälfer alltsä även bestämmelser om 

rättsverkningarna av kvarstad. 

13 * Paragrafen innehåller bestämmelser om verkställighet av beslut om 

kvarstad för fordran. Den motsvarar 17 kap. 5 §andra och tredje styckena 

och del av 6 § andra stycket beredningens förslag. 

Gällande riilt. Vid verkställighet av kvarstad för fordran skall enligt 183 

§ I mom. UL förfaras med egendomen som när lös egendom utmäts. Det 

innebär att de följdåtgärder som ailges i 73-76 §§ UL skall vidtas. Vad 

som är föreskrivet i 60 a § om interimistisk ätgärd i mål om utmätning har 

motsvarande tillämpning beträffande verkställighet av kvarstad. Enligt 183 

§ 2 mom. får kvarstad för fordran inte läggas på egendom som inte fär tas i 

mät. 
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När skingringsförbud till säkerhet för fordran meddelas beträffande lös 

egendom. förblir denna under innehavarens vård och nyttjande ( 185 ~ I 

mom. ). Egendomen skall värderas på samma sätt som vid utmätning. 

Beslut om skingringsförbud skall delges svaranden. Beträffande fast 

egendom som har belagts med skingringsförbud gäller enligt 181 ~att över

exekutor kan förordna syssloman att omhänderta och förvalta egendomen. 

om synnerlig fara föreligger att den försämras i större män genom vanvård 

eller pä annat sätt. Även andra regler om utmätning än som nyss har 

nämnts torde i viss utsträckning ha motsvarande tillämpning vid verkstäl

lighet av beslut om kvarstad eller skingringsförbud. 

UL:s bestämmelser om verbtällighet av beslut om k varslad eller sking

rings förbud är tilliimpliga inte endast beträffande övercxekutors beslut 

utan. med vissa förbehi'llL även när domstol har beviljat sådan åtgärd (se 

15 kap. 7 §tredje stycket och 26 kap. 8 *tredje stycket RBJ. 

Lar:bered11in1:en. Vid genomförande av beslut om kvarstad för fordran 

är det enligt beredningen naturligt att i princip samma regler som för 

utmätning skall tillämpas. Hänsyn mäste emellertid tas bl.a. till att 

kvarstad som sådan inte leder till försäljning av egendomen eller till 

betalning av sökandens fordringsanspråk. I andra stycket av 17 kap. 5 !i 
föreslås att ett antal bestämmelser i 5 kap. i förslaget skall ha motsvarande 

tillämpning påk varstad för fordran. De bestämmelser till vilka hänvisas är 

3-7, Il, 13, 14 och 16--18 §*. 20 §första stycket ~;amt 22 och 23 §§. 

Därjämte hänvisas till 6 kap. 

Hänvisningarna innebär att vid kvarstad för fordran skall tillämpas vad 

som vid utmätning gäller om upplysningsplikt för gäldenären och tredje 

man. om utmätningsordningen och samtidig utmätning, om gäldenärens 

frånvaro och om förutsättningarna för att egendom skall fä tas i anspråk 

hos gäldenären. Tillämpning av jämkningsregeln i 5 kap. 11 * andra 

stycket kan enligt beredningen knappast bli aktuell annat än om även 

utmätning följer men har i tydlighetens intresse fatt omfattas av skedd hän

visning. Även bestämmelserna om beneficium och andra undantag från 

utmätning skall tillämpas. 

Beredningen framhåller att det enligt gällande lag är i viss mån tveksamt 

i vilken utsträckning överlåtelse av egendom som inte är sakrättsligt 

skyddad mot överlåtarens borgenärer hindrar att egendomen beläggs med 

kvarstad för fordran som riktar sig mot överlåtaren. I andra stycket av 17 

kap. 5 § beredningsförslaget hänvisas bl.a. till 16-18 §§ i 5 kap. Därmed 

avses att i nämnda hänseende likställa kvarstad med utmätning. Kvarstad 

för fordran hos överlåtaren skall alltså kunna läggas på den överlåtna 

egendomen, om denna inte har blivit sakrättsligt skyddad mot överlåtarens 

borgenärer. Kvarstaden skall hindra att den ofullgångna överlåtelsen full

bordas och fär sakrättslig verkan mot överlåtarens borgenärer. 

Även i fråga om kvarstad skall enligt beredningsförslaget i princip gälla 

att lösa saker liksom löpande skuldebrev o.d. måste finnas tillgängliga för 
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att kvarstad skall kunna läggas pi1 egendomen. Här i riket registrerat skepp 

eJler luftfartyg kan däremot bli föremål för kvarstad även om det inte är 

tillgängligt (jfr 7 kap. 5 § ). 

Beredningen erinrar om att del i några författningar finns bestämmelser 

som beträffande viss egendom innehåJler förbud mot eller inskränker 

möjligheten att fä kvarstad eller skingringsförbud, så t.ex. i 2 kap. 14 § 

lagen ( 1937:81) om internationella rättsförhällanden rörande dödsbo, lagen 

( 1939:6) om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg 

och 345 §sjölagen. 

I 17 kap. 6 § andra stycket beredningsförslaget hänvisas beträffande 

säkerställande av kvarstad för fordran och verkan av sådan kvarstad bl.a. 

till 7 kap. och 13 kap. 3-10 §§. Beredningen framhåller att ärende 

angående kvarstad ofta är särskilt brådskande sa att varje uppskov måste 

undvikas. Vid behov kan prov:sorisk åtgärd vidtas. t.ex. om det är 

tveksamt huruvida visst objekt tillhör gäldenären (7 kap. 12 ~ i förslaget). 

Beträffande hänvisningen till 13 kap. 3-10 § § framhåller beredningen att 

det i fråga om genomförande av kvarstad på fast egendom regelmässigt 

inte behövs annan åtgärd än att b1!slutet delges svaranden och att inskriv

ningsmyndigheten underrättas. Enligt förslaget får kronofogdemyn

digheten befogenhet att vid behov låta ta vård om fastigheten eller tiJlbehör 

och pantbrev och att uppbära civil avkastning. Beträffande svarandens rätt 

att nyttja kvarstadsbelagd fastighet kommer också att gälla samma regler 

som vid utmätning. Vad som i 7 kap. beredningsförslaget föreskrivs om 

säkerställande av utmätning av villkorlig rätt till fast egendom och därmed 

förenade anspråk blir även tillämpligt. 

Beredningen erinrar om att enligt 8 kap. i förslaget utmätning fär under 

vissa villkor och i begränsad utsträckning beslutas beträffande lön och 

vissa andra förmåner medan de ännu innestår hos arbetsgivaren eller 

annan som skall betala ut förmånen, även om beloppet inte ännu får lyftas. 

Det är enligt beredningen inte lämpligt att dessa bestämmelser får mot

svarande tillämpning på kvarstad. Lön och liknande förmåner bör sålunda 

inte fä beläggas med kvarstad inrian beloppet har betalats ut och kan 

utmätas. Beredningen föreslår en bestämmelse härom som tredje stycke i 

17 kap. 5 §. Bestämmelsen innebär att medlen inte fär beläggas med 

kvarstad förrän tidigast dagen efter utbetalningen och att bestämmelserna 

i 6 kap. om undantag från utmätning skall tillämpas. 

Föredraganden. I departementsförslaget har bestämmelser om själva 

verkställandet av beslut om kvarstad för fordran förts samman i före

varande paragraf. Hit fär anses höra även regler om säkerställande av 

kvarstaden och vad som har samband därmed. 

Departementsförslaget utgår från att domstol som förordnar om 

kvarstad för fordran inte skall behöva ange om kvarstaden skall läggas på 

lös eller på fast egendom (jfr 15 kap. I § och 26 kap. 1 § RB, se även 

179-181 §§ UL). Domstolen bör visserligen undantagsvis, när särskilda 
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skäl föreligger. kunna ange den egendom som kvarstaden skall avse. I 

allmänhet bör emellertid i domstolens beslut föreskrivas endast att 

egendom till så stort viirde att visst angivet fordringsbelopp kan antas bli 

tiickt skall beHiggas med kvarstad. Det skall därefter ankomma på krono

fogdemyndigheten att vid verkställighet av beslutet bestämma vilken 

egendom som skall tas i anspråk. Därvid bör kronofogdemyndigheten 

också ha att avgöra om lös eller fast egendom bör bli föremål för åtgärden. 
Jag godtar beredningens mening att verkställighet av beslut om kvarstad 

för fordran bör ske efter i princip samma bestämmelser som gäller för 

utmätning. I första stycket av 16 kap. 13 § i departementsförslaget anges 

att vissa bestämmelser angående utmätningsförfarandet har motsvarande 

till~impning vid verkställighet av beslut om kvarstad för fordran. Hänvis

ningarna till 4 kap. överensstämmer i sak väsentligen med beredningens 

förslag. 
Beredningen har inte hänvisat till bestämmelserna om självrättelse av 

utmätning. vilket hänger samman med att det enligt 17 kap. 14 § bered

ningsförslaget skulle åligga kronofogdemyndigheten så länge talan inte 

hade väckts i saken att häva kvarstad bl.a. om det på grund av upplysta 

omständigheter visade sig att åtgärden inte hade bort äga rum. Eftersom 

befogenhet att häva själva kvarstadsbeslutet enligt departementsförslaget 

skall tillkomma domstolen. bör kronofogdemyndigheten under samma 

förutsättningar som vid utmätning kunna själv rätta sin verkställighets

ätgärd. Departementsförslaget innehåller i enlighet härmed en hänvisning 

även till 33 -35 :::* i 4 kap. 
Det har ocksä synts lämpligt att hänvisa till reglerna i 4 kap. 7 och 9 §§ 

om viss förutsät•ning för utmätning och om kronofogdemyndighetens 

efterforskningsplikt. Å andra sidan hänvisas i departementsförslaget inte 

till bestämmelserna om samtidig utmätning och om jämkning i 4 kap. 11 §. 

vilket har samband med att kvarstad enligt departementsförslaget bl.a. 

inte utgör hinder mot att egendomen beläggs med kvarstad för annan 

fordran samt att det ankommer på domstolen att besluta för vilket belopp 

kvarstad skall äga rum. 
I första stycket av 16 kap. 13 § hänvisas vidare till 5 kap., som 

innehåller bestämmelser om undantag från utmätning, och till 6 kap. som 

rör säkerställande av utmätning. Även till 12 kap. 3-5 §§.vari anges vissa 

åtgärder som kronofogdemyndigheten skall vidta efter utmätning av fast 

egendom. hänvisas i förevarande bestämmelse. 

Hänvisningen till 4 kap. 7 ~ och till bestämmelserna i 6 kap. om säker

ställande av utmätning innebär bl.a. att lösöre som beläggs med kvarstad 

inte behöver vara tillgängligt för förrättningsmannen vid verkställighets

beslutet och att beslutet inte alltid behöver följas av att någon åtgärd 

vidtas beträffande själva egendomen (jfr 6 kap. 4 §). K varstadsinstitutet 

innesluter sålunda en viss motsvarighet till det nuvarande skingrings

förbudet. Det ankommer enligt förslaget pi\. kronofogdemyndigheten att 
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vid verkställighet av domstolens kvarstadsbeslut avgöra huruvida den 

egendom som beläggs med kvarstad bör tas i förvar, förseglas eller 

utmärkas som utmätt eller om sådan åtgärd kan underlåtas. I princip bör 

domstolen inte ge föreskrift hhrom. Departementsförslaget utgår emel

lertid frfrn att domstolen undanta.gsvis bör kunna meddela sådan föreskrift. 

Andra stycket i paragrafen. som innehåller en särskild föreskrift 

rörande lön och liknande förmåner. överensstämmer med 17 kap. 5 s 
tredje stycket beredningsförslaget. 

14 * I paragrafen regleras rältsverkningarna av kvarstad för fordran. 

Paragrafen motsvarar 17 kap. 6 1.JCh 7 ** beredningsförslaget. 

Giillande riitr. I 17 kap. 13 s BrB föreskrivs straffansvar för bl.a. den 

som bryter mot förbud att sälja eller skingra gods eller att utge annans 

gods eller som rubbar gods som har blivit satt i kvarstad. Gällande lag 

saknar däremot uttryckliga b1!stämmelser om de civilrättsliga verk

ningarna av kvarstad. Det torde emellertid vara klart att kvarstad innebär 

förbud för gäldenären att överlåta egendomen eller. genom faktiska eller 

rättsliga åtgärder. förfoga över den på annat sätt till skada för sökanden. 

Kvarstaden innebär dä1j~imte förbud att rubba egendomen. Beträffande 

skingringsförbud anges i lagen att åtgärden består i förbud att sälja eller 

skingra egendomen. Om kvarstad eller skingringsförbud går äter. torde 

emellertid skedd överlåtelse kunna flberopas av förvärvaren. Det är beträf

fande inteckningsbar egendom ovisst om kvarstad eller skingringsförhud 

utgör hinder mot att inteckna egendomen eller vilken rätt en eventuell ny 

inteckning ger. Beträffande registrerat skepp giiller dock enligt 283 * 
sjölagen att ansökan om intecbing inte fi\r beviljas efter kvarstad eller 

skingringsförbud. 

Har kvarstad lagts på lös eg1!ndom som är underkastad förskämning 

eller snar förstörelse eller hasi:igt fallande i värde eller kräver alltför 

kostsam vård. kan överexekutor enligt 183 § 3 morn. UL, om part yrkar 

det och synnerliga skäl är därtill. efter motpartens hörande förordna om 

egendomens försäljning i den ordning som föreskrivs om utmätt lös 

egendom. Detsamma gäller i frå;~a om lös egendom som har ställts under 

skingringsförbud ( 185 § 2 mom. andra meningen). Försäljning får dock inte 

medges utan att sökanden har s::ällt pant eller borgen för den skada som 

kan tillskyndas motparten ( 194 ~). 

Lagberedningen. I 17 kap. 6 * första stycket föreslås en grundläggande 

bestämmelse om den rådighetsinskränkning som följer av kvarstad för 

fordran. Beredningen erinrar orr att i 5 kap. 27 ~ första stycket har före

slagits att utmätning skall innebära förhud för gäldenären att till skada för 

sökanden förfoga över egendom-en genom överlåtelse eller på annat sätt. 

om inte kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger det av 

särskilda skäl. Efter utmätning anses överlAtelse av egendomen kunna ske 

utan skada för utmätningssökanden. eftersom sökanden har vunnit 
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förmånsrätt som frånsett godtrosförviirv skall glilla utan hinder av över

låtelsen. De åtg~irder som har vidtagits för utmätningens säkerställande 

skall dock bestå och därav följer bl.a. i allmänhet att lös sak inte får 

lämnas ut till förvärvaren. 

Nämnda bestämmelse torde enligt beredningen inte utan vidare kunna 

göras tillämplig pä kvarstad för fordran. Denna åsyftar enligt förslaget att 

bevara egendomen som en gäldenärens tillgång. I princip skall den kvar

stadsbelagda egendomen alltjämt vara tillgänglig även för övriga borge

närer. även om beredningens förslag gör vissa begränsningar i denna regel. 

Det är svårt att förena en sådan ordning med rätt för gäldenären att 

överlåta egendomen. med endast den reservationen att överlåtelse inte får 

vara till skada för just kvarstadsborgenären. Ett sådant förbehåll skulle 

innebära att denne kunde i sinom tid få utmätning av egendomen men att 

övriga överlåtarens borgenärer inte skulle kunna komma åt egendomen 
genom vare sig utmätning eller konkurs. Att på så sätt skapa ett slags 

ofullgången panträtt som i den aktuella situationen gynnar kvarstadsborge

nären framför överlåtarens övriga borgenärer synes inte lämpligt. 

Beredningen anser därför att k varslad för fordran bör innebära förbud 

för gäldenären att överl:'.lta egendomen utan annan reservation än att 

kronofögdemyndigheten kan medge undantag. Möjligheten att medge 

undantag kan begagnas t.ex. om det befinns att mer egendl'm har belagts 

med kvarstad än som är nödvändigt eller om viss egendom lämpligen bör 

säljas och bytas ut mot annan egendom som i stället får ingå under kvar

staden. Vidare kan gäldenären. om han vill, tillgodose kvarstadsborge

nären genom att pantförskriva egendomen till honom. I så fall saknar kvar

stadsborgenären och kronofogdemyndigheten anledning att motsätta sig 

att överlåtelse sker. I övrigt synes den reglering som ges i 5 kap. 27 § 

första stycket lämpligen böra gälla även vid kvarstad för fordran. 

I enlighet med det sagda föreslår beredningen att när beslut om kvarstad 

för fordran har meddelats. svaranden inte får överlåta egendomen eller till 

skada för sökanden förfoga över den på annat sätt, om inte krono

fogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger det av särskilda 

skäl. 

Inskränkningarna i gäldenärens rådighet inträder enligt förslaget i och 

med att beslut meddelas om kvarstad på viss egendom. Det förutsätts 

alltså inte att kvarstaden har hunnit säkerställas. Gäldenären bör enligt 

beredningen genast underrättas om beslutet och erinras om den närmare 

innebörden därav. Om han därefter bryter mot förbudet. kan han straffas 

enligt 17 kap. 13 § första stycket BrB för överträdelse av myndighets bud. 

Beträffande verkan i övrigt av kvarstad för fordran och kvarstadens 

säkerställande föreslås i andra stycket av 17 kap. 6 ~ att 5 kap. 27 § andra 

stycket och 30 § samt 7 kap. och 13 kap. 3- JO §§ skall ha motsvarande 

tillämpning. Beredningen erinrar om att förbudet i första stycket av 5 kap. 

27 * mot förfogande över utmätt egendom enligt andra stycket i samma 
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paragraf inte innebär hinder mot pantsättning av pantbrev eller annan 

inteckningshandling som gäller i ~gendomen. Om inteckningshandling som 

gäller i utmätt egendom har tagits om hand av kronofogdemyndigheten 

enligt 7 kap. 6 § eller 13 kap. 5 !i i förslaget, får den emellertid inte pant

sättas utan kronofogdemyndigh•!tens tillstånd. Motsvarande skall enligt 

förslaget gälla vid kvarstad. 

Beredningen berör ocks:i fragan om ny inteckning skall kunna meddelas 

i kvarstadsbelagd egendom som är inteckningsbar. Beträffande fast 

egendom och luftfartyg förordar beredningen att inskrivningsmyndigheten 

skall underrättas om kvarstaden och att denna skall utgöra hinder mot ny 

inteckning i egendomen. I fraga om egendom som kan vara föremål för 

företagsinteckning anser beredningen att kvarstaden inte bör hindra att 

sådan inteckning beviljas i rörels-~n men att ny företagsinteckning inte bör 

gälla i den kvarstadsbelagda egendomen. Förslag till lagändringar i 

enlighet med det nu sagda har av beredningen senare lagts fram i be

tänkandet Utsökningsrätt XII I. 

I fråga om kvarstad på fordran framhäller beredningen att man får räkna 

med att sekundogäldenären inte självmant erlägger förfallen betalning till 

kronofogdemyndigheten. Även om svaranden vill medverka genom att 

uppmana sekundogäldenären att betala är det inte säkert att denne rättar 

sig därefter. Kronofogdemyndigheten bör då enligt beredningen lämpligen 

kunna vidta åtgärder för att söka driva in vad som är förfallet till betalning. 

Bestämmelse härom föreslås i 17 kap. 7 § första stycket. Kronofogdemyn

digheten skall i första hand anmoda sekundogäldenären att betala sin skuld 
till myndigheten. Betalar sekundogäldenären inte frivilligt och finns exeku
tionstitel, bör kronofogdemyndigheten utsöka fordringen. I likhet med vad 

som föreslås gälla vid utmätning skall kronofogdemyndigheten däremot 

inte själv väcka talan mot sekund·Jgäldenären angående fordringen. 

Beredningen framhåller att även om kvarstad normalt inte skall leda till 
att egendomen säljs. det regelmä~;sigt är i båda parternas intresse att för

säljning sker om värdet av egendomen kan befaras minska. I andra stycket 

av 17 kap. 7 § anges att om lös •!gendom som har belagts med kvarstad 

hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård. den får på begäran 

av part säljas i den ordning som gäller för utmätt egendom. om inte 

särskilda skäl föranleder annat. 
Det är enligt beredningen uta1 särskild föreskrift tydligt att om för

säljning begärs av kvarstadsborgenären. svaranden skall höras innan för

säljning äger rum. Han få.r då också tillfälle att betala sin eventuella skuld 

eller ställa säkerhet. om han hellre vill förfoga över egendomen på annat 

sätt. Likaså bör sökanden höras. om svaranden begär att egendomen skall 

säljas. Befogenheten att sälja kvarstadsbelagd egendom bör utövas med 

försiktighet. Om särskilda skäl talar mot försäljning, bör sådan inte äga 

rum. Sökanden behöver inte ställa särskild säkerhet för att försäljning 

skall ta ske. Det är enligt beredningen tillräckligt med den säkerhet som 
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skall ställas för att kvarstad skall kunna beviijas. När försiiljning har skett. 

omfattar kvarstaden vad som efter avdrag för kostnader har influtit genom 

försäljningen. 

R<'111issyttra11ile1111. Heredningens förslag att kvarstad för fordran skall 

medföra förbud för svaranJen att överl:.'tta egenJomen Jiskuteras närmare 

av utredningen a11g1/e11de i11skril'l1i11g a1· riitt till ii!f(fiirryg 111.111. Utred

ningen framhåller att förslaget. liksom gällande rätt. utgttr frän att k varslad 

för fordran syftar till att bevara egendomen som utmiitningsbar hos gälde

nären till förman för dennes samtliga borgenärer. Enligt utredningen är det 

dock inte sjiilvklart a!! kvars!aden bör ha en sådan generell verkan. Det 

förtjföiar övervägas att ge kvarstaden verkan endast till förmi\n för kvar

stadsborgenären och alltså tillata att egendomen. även med sakrättslig 

verkan. överlåts till annan. K varstadsborgenären skulle då vara bevarad 

vid sin rätt att fullfölja sin aktion med utmiitning och exekutiv försäljning 

av egendomen i den mi\n iiverlätelsen inte har medfört godtrosförvärv med 

exstinktion av kvarstaden. I så fall är det konsekvent att kvarstaden 

liksom utmätning fär konkurrera pi\ grundval av registeranteckning. Att 

kvarstaden inte i och för sig medför förmttnsriitt behöver inte hindra en 

sådan ordning som har nämnts nu. Borgenären vinner slutligen förmi\ns

rätt genom utmätningen i den män han inte hade förmånsrätt för sin 

fordran ändå. 

Angående förslaget att kvarstad på inteckningsbar egendom inte skall i 

och för sig hindra pantsättning av pantbrev eller annan intecknings

handling som gäller i egendomen ifrågasätter 1uh-okar.rn11~fi111det. i likhet 

med vad samfundet har gjort beträffande motsvarande fråga vid ut

mätning. om inte kvarstaden bör medföra förbud mot sädan pantsättning. 

Liins.1·tyrelse11 i Stockholms lii11 ifrågasätter om inte förslaget att krono

fogdemyndigheten under vissa förutsättningar skall vara skyldig att driva 

in kvarstadsbelagd fordran går för långt. även om åtgärden skall besta 

endast i en anmodan att betala. 

FöredraJ.:anden. Enligt 4 kap. ~9 § första stycket departementsförslaget 

är överlåtelse av utmätt egendom i princip tillåten. under förutsiittning 

dock att överlåtelsen inte är till skada för utmätningssökanden. När det 

gäller kvarstad för fordran har beredningen föreslagit ett generellt över

li\telseförbud. dock att kronofogdemyndigheten skall kunna medge 

undantag. För egen del vill jag framhålla att mot beredningens förslag kan 

visserligen invändas att kvarstad medför ett Hingre gående förfogande

förbud än utmätning. trots att utmätning är mera ingripande så till vida att 

den även skall leda till försäljning och redovisning. Frän den synpunkten 

kan det. som en remissinstans har varit inne på. vara tilltalande att söka 

finna en lösning som medger överliitelse men samtidigt bibehåller kvar

stadssökanden vid hans rätt att fullfölja sin aktion med utmätning. 

Enligt min mening talar emellertid övervägande skäl för den lösning 

som beredningen har valt. Detta har sin grund i att kvarstaden inte utan 
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vidare medför förmilnsriitt. Jag delar sålunda beredningens uppfattning att 

kvarstad för fordran i princip bör syfta till att bevara egendomen till 

förmån för samtliga borgenärer. Aven enligt departementsförslaget 

medför alltsfi kvarstad generellt förbud mot överlåtelse. Kvarstaden skall 

vidare medföra förbud mot att svaranden till skada för sökanden förfogar 

över egendomen pä annat sätt. Kronofogdemyndigheten kan dock medge 

undantag. om det föreligger särskilda skäl. Bestämmelser i enlighet med 

det sagda har tagits upp i första stycket av 16 kap. 14 ~i departementsför

slaget. 
Förfogandeförbudet inträder i och med att kronofogdemyndigheten har 

lagt kvarstad på viss egendom. När domstolen undantagsvis har angett 

viss egendom i sitt kvarstadsbeslut, inträder verkan i och med domstolens 

beslut. 

Enligt 4 kap. 29 * andra styc:ket departementsförslaget utgör det för

fogandeförbud som följer av utmätning inte hinder mot pantsättning av 

pantbrev eller annan inteckningshandling som gäller i den utmätta egen

domen. De skäl som kan åberopas för att tillåta pantsättning av redan 

uttaget pantbrev eller annan inteckningshandling som gäller i utmätt 

egendom har sin giltighet även vid kvarstad för fordran. Jag kan här 

hänvisa till vad som har anföm i anslutning till 4 kap. 29 §. Särskilt bör 

erinras om att inteckningshandling kan, i den m~m den inte utgör säkerhet 

för fordran. vid behov belägga~; med kvarstad. På grund härav anges i 

andra stycket av 16 kap. 14 ~ i departementsförslaget att vad som före

skrivs om utmätning i 4 kap. 29 § andra stycket också gäller vid kvarstad 
för fordran. 

Att obelånat pantbrev som gäller i kvarstadsbelagt skepp eller fastighet 

eller obelånad inteckningshandling som gäller i kvarstadsbelagt luftfartyg 

kan tas om hand av kronofogdemyndigheten och därefter inte får pantför

skrivas följer av 13 * i departementsförslaget. som hänvisar till 6 kap. (jfr 6 
kap. 5 §)och 12 kap. 5 §. 

I andra stycket av 14 ~ i dep:1rtementsförslaget anges vidare att även 

bestämmelserna i 4 kap. 31 § (om kronofogdemyndighetens befogenheter i 

fråga om utmätt egendom) och 12 kap. 6-10 §§(om ägares befogenheter 

beträffande utmätt fastighet, sysslomannaskap m.m.) gäller i fråga om 

kvarstad för fordran. Det synes lämpligt att befogenheten att förordna 

syssloman m.m. beträffande kva.rstadsbelagd fastighet tillkommer krono

fogdemyndigheten, trots att sådana frågor har nära samband med själva 

kvarstadsbeslutet. 
Jag ansluter mig i princip till beredningens uttalanden rörande för

hållandet mellan kvarstad för fordran i inteckningsbar egendom och 

ansökan om ny inteckning i egendomen. När det gäller luftfartyg har 

förslag om inteckningsförbud efter kvarstad eller skingringsförbud lagts 

fram i betänkandet (SOU 1976:70) Rätt till luftfartyg m.m. I övrigt avser 

jag att ta upp frågan i samband med övriga följdändringar till UB. 
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I tredje stycket av 14 ~ i departementsförslaget har tagits upp en 

bestämmelse om att lös egendom som har belagts med kvarstad för 

fordran får säljas under vissa förutsättningar. Bestämmelsen överens

stämmer med 17 kap. 7 * andra stycket i beredningens förslag. 
Departementsförslaget saknar motsvarighet till den av beredningen i 17 

kap. 7 ~ första stycket föreslagna bestämmelsen om att kronofogdemyn

digheten pi\ begäran av part skall söka driva in kvarstadsbelagd fordran 

som är förfallen till betalning. Om det någon gång skulle finnas behov av 

att söka driva in en kvarstadsbelagd fordran, torde kronofogdemyn

digheten ha befogenhet därtill med stöd av den generella bestämmelsen i 4 

kap. 31 *· vilken enligt andra stycket i förevarande paragraf är tillämplig 

iiven vid kvarstad. 

15 § I denna paragraf regleras förhållandet mellan å ena sidan kvarstad 

för fordran och å andra sidan utmätning eller kvarstad för annan fordran. 

Den motsvarar 17 kap. 8 och 9 ~* beredningsförslaget. 

Gällande riitt. Enligt 72 § 2 mom. UL utgör kvarstad inte hinder mot 

utmätning av egendomen. Om annan egendom finns att tillgå. bör dock 

denna företrädesvis utmätas, om det är lämpligt och kan ske utan förfäng 

för utmätningssökanden. Motsvarande gäller när skingringsförbud har 

meddelats. K varslad eller skingringsförbud för fordran medför inte 

förmånsrätt. 

Laghereclningen. Beredningen framhåller att frånvaron av förmånsrätt 

vid kvarstad kan medföra otillfredsställande resultat. Det lär ha inträffat 

att den som har blivit bestulen på pengar har fått kvarstad på ett till

gängligt belopp, som emellertid senare utmäts för annan fordran. I.ex. 

skatt. När mälsäganden senare har fått dom på sitt ersättningskrav, har 

gäldenären saknat utmätningsbar egendom. 
Från k varstadsborgenärens synpunkt kan det enligt beredningen 

förefalla naturligt att k varslad ger förmånsrätt. Han ser gärna att den 

möjlighet till betalning som kvarstad avser att skydda blir garderad mot 

övriga borgenärer. Eftersom i regel exekutionstitel inte föreligger skulle då 

förmånsrättens bestånd bli beroende av att fordringen senare fastställs. 

Mot bakgrund av förutsättningarna för kvarstad måste man emellertid 

enligt beredningen fråga sig vilka sakliga skäl som kan anföras till stöd för 

att sökanden skall genom kvarstaden vinna förmånsrätt och därmed fä en 

mera gynnad ställning än andra borgenärer. Farhågan att gäldenären av en 

eller annan anledning underlåter att betala sin skuld kan knappast i och för 

sig åberopas som grund för att kvarstadssökandens fordran skall gå före 

andra fordringar. Detsamma kan visserligen med visst fog sägas om ut

mätning. men denna aktualiserar på ett annat sätt försäljning och måste 

nödvändigtvis i nåirot skede precisera vilka som skall få betalt ur den 

utmätta egendomen. Om förutsättningarna för kvarstad sålunda inte kan 

motivera förmånsrätt, kan man enligt beredningen knappast finna annat 
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motiv att ge ett sådant företrlide tit kvarstadssökandens fordran än att 

sökanden har varit på sin vakt och lagt ned arbete och kostnader pa att fa 

kvarstad till stånd samt att vidtagna åtgärder framstar som meningslösa 

om kvarstaden fär vika för utmätning för annans fordran eller vid konkurs. 

Det kan även anföras att om förmånsrätt medges på grund av kvarstad. 

inträdet av förmånsrätt skulle bli mindre avhängigt iin nu av processuella 

omständigheter. såsom att den ena borgenären snabbt har fått exekutions

titel genom betalningsföreläggande medan den andre får vänta på dom i en 

mer eller mindre utdragen rätte,gäng. 

Att av sådan anledning eventuellt vidga förutsättningarna för eller syftet 

med kvarstad som säkerhets11tgärd till att den skulle generellt trygga 

sökanden även mot att egendomen tas i anspråk av andra oprioriterade 

borgenärer finner beredningen inte välbetänkt. Beredningen framhåller i 

det sammanhanget att kvarstad i motsats till utmätning inte förutsätter att 

fordringen är förfallen till hetalning. Att ge förmånsrätt för kvarsrads

fordran enbart på grund av borgenärens förmåga att hålla sig framme i sa 

god tid som möjligt skulle gc.nska väsentligt vidga säkerhetsätgärdens 

funktion och kanske i en del fall ge upphov till en inte önskvärd kapp

löpning om kvarstad frän de borgenärers sida som inte har nftgon exeku

tionstitel. 

En tänkbar utväg vore enlig1 beredningen att låta utmätning för annan 

fordran medföra förmånsrätt först i och med att kvarstaden hävs. Om då 

k varstadsfordringen har hunrit bli utmätningsgill. skulle beslut om 

utmätning för fordringen kunna meddelas och de båda fordringarna få riill i 

egendomen i proportion till fordringarnas storlek. El! sådant system skulle 

vara i huvudsak förenligt med kvarstadens begränsade syfte såvitt angår 

borgenärernas inbördes förhållanden. nämligen att kvarstadsborgenären 

skall skyddas mot att bli sämre ställd än andra borgenärer. Enligt bered

ningens mening skulle emelle :tid den skisserade ordningen bli alltför 

komplicerad. 

Beredningen har i stället övervägt huruvida man skulle kunna låta kvar

staden medföra förmånsrätt i samma stund som egendomen utmäts för 

annan fordran. När ändå egendomen kan förutsättas bli såld. kan det 

synas motiverat att av köpeskillingen reservera medel även för kvarstads

fordringen. Även ett sådant system är enligt beredningen förenat med 

vissa komplikationer men låter sig ändå lättare förena med förmåns

rättsordningen och andra exekutiva regler. För att systemet skall fä något 

praktiskt värde bör det emellertid kombineras med en regel om att 

utmätning inte fär äga rum för fordringar som har uppkommit först efter 

det att kvarstaden beviljades. En sådan regel drar i sin tur även med sig 

viss begränsning av mö.ilighetc::n att fä kvarstad för annan fordran pil. 

samma egendom. Beredningen föreslår att en ordning i enlighet med det nu 

sagda införs. 

Om kvarstad äger rum för fordran som är förenad med särskild förmäns-
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riitt i egendomen medför förmänsrätlen, anför beredningen, att kvarstads

borgenären inte kan bli lidande av konkurrens från borgenär som inte har 

särskild förmånsriitt i egendomen. Däremot kan det tänkas en konflikt

situation om kvarstad blir aktuell för fordran som är förenad med lika eller 

bättre särskild förmånsrätt. I den situationen bör förmånsrättsordningen 

tillämpas mellan borgenärerna inbördes. om endera fordringen eller båda 

sedermera leder till utmätning. I enlighet härmed bör också kvarstad få äga 

rum för den konkurrerande förmånsberättigade fordringen. Om den 

borgenär som först har vunnit kvarstad inte har särskild förmånsrätt i 

e.;cndomen. bör den kvarstaden givetvis inte heller hindra att kvarstad på 

egendomen senare beviljas för fordran som är förenad med sådan 
förmänsriitt. 

Som tidigare har nämnts anser beredningen att kvarstad inte i och för 

sig skall medföra fi)rmånsrätt. Kvarstad som har meddelats för fordran 

utan ;ärskild förmånsriitt i egendomen bör enligt beredningen inte heller i 

övrigt utan vidare ge borgenären något företräde framför annan opriori

terad fordran för vilken gäld.enären svarar. Beredningen anser emellertid 

<.tt denna princip inte bör drivas så långt att ny kvarstad för oprioriterad 

fordran skall kunna beviljas även om denna har uppkommit efter det att 

den första kvarstaden beviljades. En gräns bör sålunda dras efter tid

punkten för k varstadsbeslutet. Av 17 kap. 6 ~ beredningsförslaget följer att 

gäldenären inte har rätt att avhända sig den kvarstadsbelagda egenc'omen. 

Han bör då inte heller kunna uppnå samma resultat genom att ådra sig ny 

skuld. för vilken kvarstad därefter beviljas i samma egendom till skada för 

den förra borgenären. Det sagda gäller ny fordran som inte är förenad med 

särskild förmänsrätt. Om nytillkommen fordran är förenad med särskild 

förmånsrätt i egendomen. bör kvarstad kunna beviljas för den nya ford

ringen. K varslad för denna förmånsberättigade fordran är som regel inte 

till skada för den förra kvarstadsborgenären. 

Beredningen framhåller att tidpunkten för en fordrans uppkomst ibland 

kan vara föremål för tvekan. Risken för hithörande intressekollisioner 

torde dock enligt beredningens mening inte vara så stor att den svårigheten 

bör tillmätas utslagsgivande betydelse. Beredningen föreslår därför i första 

stycket av 17 kap. 8 * förbud mot att egendom som har belagts med 

kvarstad därefter beläggs med kvarstad för annan fordran än sådan som 

har uppkommit innan kvarstaden beviljades, om det skadar den som har 

vunnit kvarstaden. 

Fordran utan särskild förml\nsrätt i egendomen som har tillkommit före 

kvarstaden skall alltså vara likställd med kvarstadsfordringen, medan den 

som begär kvarstad för nytillkommen fordran utan sådan förmånsrätt skall 

avvisas. Det bör emellertid enligt beredningen även i förhållandet mellan 

de likställda borgenärerna inbördes undvikas att den säkerhet som en 

borgenär redan har vunnit genom kvarstad onödigtvis försämras genom 

att annan borgenär fär kvarstad på samma egendom. Om annan egendom 
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finns att tillgå, bör denna sålunda tas i anspråk i första hand. Föreskrift 

härom har tagits upp i första stycket av 8 *· Att så ske;· kan med hänsyn till 

vad som föreslås i fall då egendomen utmäts för annan fordran vara av 

värde för den som först har vJnnit kvarstad, även om egendomen kan 

synas förslå för bflda fordringarna. 

Som andra stycke i 8 * har Ltgits upp principen att kvarstad inte skall 

utgöra hinder mot att samma egendom blir föremål för kvarstad för 

fordran som är förenad med sär:ikild förmånsrätt i egendomen. 

Bestämmelserna i 8 § hör enligt beredningen ha motsvarande tillämp

ning, när borgenär söker utmlitning. En bestämmelse härom har tagits upp 

i första stycket <tv 9 ~- Detta in 1ehär att k varstadsborgenär. vars fordran 

är oprioriterad. skall vara skyddad mot utmätning för fordran som har 

uppkommit efter det att kvarstaden beviljades. om inte utmätningsford

ringen ~ir förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. Om kvarstad'.

horgenären men inte utmätning~sökanden har särskild förmånsrätt i egen

domen. lir utmätningen inte till skada för k varstadsborgenären. I sådant 

fall kan utmätning äga rum liven om utmätningsfordringen inte har 

uppkommit innan k varsla.den beviljades. Vidare skall när båda ford

ringarna är oprioriterade iakttas att om annan egendom finns att tillgå, den 

bör tas i anspråk i första hand. De angivna reglerna utgör inte i något fall 

hinder mot att egendomen tas i anspråk genom utmätning för fordran som 

är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. 

Som andra stycke i 17 kap. 9 §föreslår beredningen att om den med 

kvarstad belagda egendomen utmäts för fordran som har uppkommit 
innan kvarstaden beviljades och inte är förenad med särskild förmånsrätt i 

samma egendom. denna skall anses samtidigt utmätt för kvarstadsborge

närens fordran. Är utmätningsfordringen förenad med särskild förmåns

rätt. saknas enligt beredningen tillräckliga skäl att ge k varstadsborgenären 

den förmån som utmätningsverkan medför. Om även kvarstadsfordringen 

är förenad med särskild förmån!;rätt. blir han ändå skyddad i fall utmät

ningen leder till att egendomen ~äljs eller realiseras på annat sätt. I annat 

fall får kvarstadsborgenären hå:la sig till eventuellt översk1m. Bestäm

melsen i andra stycket omfattar även det fallet att kvarstadsborgcnären 

har särskild förmånsriitt för sin fordran. 

När egendomen skall anses utmätt även för kvarstadsborgenärs opriori

terade fordran. skall fordringarna konkurrera på lika fot på samma sätt 

som när utmätning sker samtidigt för oprioriterade utmätningssökandes 

fordringar. Utmätning kan i der angivna situationen tänkas leda till att 

gäldenären söks i konkurs. KL:~. regler om återvinning av utmätning blir 

då tillämpliga även mot kvarstadsborgenären och återvinningsfristen 

räknas även för hans del från d•:t ögonblick då utmätning ägde rum för 

utmätningssökandens fordran. 

Beredningen påpekar att kvantaden kan gå åter till följd av att kvar

stadsborgenären inte väcker talan inom föreskriven tid. Därmed förfaller 

även här aktuell utmätningsverkan. 
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Nämnda utmätningsverkan hör enligt beredningen besti'I även om den 

egentliga utmätningen går åter därför att utmätningssökanden återkallar 

sin ansökan eller gäldenären betalar utmätningssökandens fordran. Sådana 

dispositioner bör sålunda inte inverka pi't kvarstadsborgenärens riitL Det 

torde emellertid följa av sakens beskaffenhet att hinder bör anses möta 

mot exekutiv försäljning av egendomen i detta skede. Om utmätnings

beslutet befinns ogrundat och därför upphävs, bör däremot den utmät

ningsverkan som heslutet har medfört för kvarstadshorgenären förfalla. 

Det hör enligt beredningen undvikas att kvarstad och utmätning sam

tidigt beviljas i en och samma egendom. Om det av nägon anledning skulle 

ske. fär enligt förslaget utmätningen företräde. 

Remissyttrandena. Vad beredningen har föreslagit om förhållandet 

mellan meddelad kvarstad för fordran och ny kvarstad eller utmiltning för 

annan fordran har fatt ett något blandat mottagande vid remissbchand

lingen. Enligt länsstyrelsen i Srockholms län talar mycket för det hcrätti

gade i den föreslagna förstärkningen av kvarstad. även om tillämpningen 

av bestämmelserna torde vålla åtskilliga svårigheter. Kronofogde

j("jreningen anser alt den lösning som beredningen har föreslagit är praktisk 

men att den erbjuder vissa problem. Enligt föreningen råder stor 

osäkerhet i frågan när skattefordran skall anses ha uppkommit, varför 

frftgan bör bli föremål för särskild utredning. Även utredningen om säker

hetsårgiirder 111.m. i ska11eprocesse11 påpekar att förslaget aktualiserar 

frågan om fordrans uppkomst. Mycket talar enligt utredningen för att 

lagstiftning krävs härom såvitt avser det allmännas ansprak på skatter. 

tullar och avgifter. 

RSV tror all de konkurrenssituationer som regleras i förslaget kan bli 

ganska vanliga framdeles som följd av att kvarstadsinstitutet enligt 

försl:.iget blir mera attraktivt än f.n. Konkurrensfrågorna llr komplicerade 

och det är svart att se om de föreslagna reglerna är lämpliga för alla de 

situationer som avses. RSV har emellertid inte någon avgörande invänd

ning mot bestämmelserna men vill framhålla att tillämpningsproblem kan 

uppkomma. Som exempel nämner RSV att kvarstad för en mindre. 

oprioriterad fordran har lagts på gäldenärens enda men ganska värdefulla 

utmätningsbara tillgång och att det sålunda finns ett stort övervärde. 

Enligt RSV är det oklart om förslaget medger att egendomen beläggs med 

ny kvarstad eller utmäts för annan, likaledes oprioriterad fordran. som har 

uppkommit efter kvarstadsbeslutet. I ett sådant läge blir storleken på över

värdet avgörande för frågan om ny kvarstad eller utmätning är till skada 

för kvarstadsborgenären. Kronofogdemyndigheten torde som regel böra 

vara försiktig i bedömningen av övervärdet och i tveksamma fall avstå fr!'m 

ny kvarstad eller utmätning. Å andra sidan kan underlåtenhet att belägga 

egendomen med ny kvarstad eller utmäta den innebära att det blir nöd

vändigt att begära gäldenären i konkurs för att övervärdet skall bli åt

komligt. 
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RSV påpekar villan: att avgörande rättsverkningar enligt Je föreslagna 

bestämmelserna är knutna til. tiJpunkten for forJrans uppkomst. 

Problemet när en fordran uppkommer torde främst vara aktuellt beträf

fanJe skattefordringar. särskilt inkomstskatter. Fragan n;ir olika skatte

och avgiftsfordringar skall anses uppkomna kan enligt RSV lösas endast 

genom särskild lagstiftning. 

S1·ea hm·riitt. som påpekar att frågor om till punkten för fordrans 

uppkomst kommer att prövas i ut:;ökningsmål i större utsträckning än som 

nu är fallet. anser att kronofogJ.~myndigheten inte bör erhålla judiciella 

uppgifter i den omfattning som bc:,redningcn har föreslagit. Det kan villan! 

enligt hovrätten befaras att Je ::'öreslagna reglerna leder till en kraftig 

ökning av antalet ansökningar on kvarstad. Atminstone borgenärer som 

kan ställa säkerhet kommer sannolikt att regelmässigt ansöka om kvarstad 

för att försäkra sig om den. visst:·rligen begränsade. förmånsrätt som har 

föreslagits. Man kan vidare befara att antalet konkurser ökar. en ut

veckling som det inte förefaller finnas skäl att främja. Bestämmelserna kan 

också medföra vissa tillämpninfssvårigheter. Hovrätten anser att till

räckliga skäl inte föreligger att införa förmånsrlitt för kvarstad. Om över

exekutor skulle behi\llas eller uppgifterna föras över till endast vissa 

kronofogdemyndigheter. minskar dock hovrättens betänkligheter. 

De föreslagna bestämmelserna om skydd för kvarstaJsborgenär 

avstyrks i några remissyttranJcn. Att viJga kvarstadsinstitutets funktion 

pi\ sätt som bereJningen har föreslagit skulle enligt horri'itten fi'ir Viistra 

.'frerige sannolikt ge upphov till ·~n kapplöpning om kvarstaJ mellan de 
borgenärer som inte har exekutionstitel. Risk föreligger ol:kså att borge

närer söker gäldenären i konkur:; för att undanröja det hinder som en 

beviljad kvarstaJ utgör. Dessa konsekvenser är inte önskvärda. De kon

sekvenser i fråga om inträdd utmiitningsverkan. som enligt beredningens 

motivuttalanden skulle inträda om Jen egentliga utmätningen går åter. 
förefaller också hovrätten anm{rkningsvärJa. ViJare skulle reglerna 

säkerligen erbjuda problem i tillämpningen. Hovrätten nämner det fallet 

att kvarstad för en oprioriterad fordran har erhållits i gäldenärens enda 

utmätningsbara tillgång. i vilken ett större övervärde finns. och att 

utmätning därefter söks för en likaledes oprioriterad fordran. som har 

uppkommit efter det att kvarstaden beviljades. Utmätningsborgenären 

skall då tydligen avvisas. Det skulle tvinga denne att söka gäldenären i 

konkurs. Om övervärJet beJöms vara så stort att utmätningen inte 

påverkar kvarstadsborgenärens rätt. synes emellertid det riktiga vara att 

utmätning beviljas i egendomen. Då uppkommer frågan om egendomen 

skall anses utmätt även för kvarstadsfordringen. Enligt förslaget skall så 

inte vara fallet, men hovrätten ;;nser inte att något sakligt skäl kan 

åberopas mot att kvarstaden medför utmätningsverkan. 
Länsstyrelsen i Malmöhus län anser det i första hanJ anmärkningsvärt 

att kvarstadsborgenär. vars fordran är oprioriterad. skall vara skyddad 
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mot utmiitning för oprioriterad fordran som har uppkommit efter kvar

staden. Detta är enligt länsstyrelsen inte förenligt med principen att en 

tidigare lllmätning inte hindrar en senare. Det skulle innebära att utmät

ningssökanden inte skulle kunna erhålla utmiitning iiven om egendomens 

värde viisentligt överstiger k varstadsfordringen. Länsstyrelsen anser inte 

heller beredningens motivering i övrigt helt övertygande. Det kan visser

ligen vara riktigt att det iir obilligt att en borgenär. som har varit pä sin 

vakt och lagt ned arbete och kostnader för att fä till ständ kvarstad. skall 

få vika för utmiitning för annans fordran. Huvudfrågan måste emellertid 

enligt länsstyrelsen vara reglernas mera generella verkningar. Länssty

relsen påpekar alt beredningen själv nämner risken för en inte önskvärd 

kapplöpning om kvarstad mellan de borgenärer som inte har exekutions

titel. Länsstyrelsen har svårt att se att förslaget skulle vara till större gagn 

för borgenärer i allmänhd. Om kvarstad skall fä sådan betydelse som har 

föreslagits. synes ~1tgärden böra beslutas av domstol. Liknande syn

punkter anförs av hi11.utyre/srn i Äfrshorgs hin. 

Föredraganden. Kvarstad !eller skingringsförbud l till säkerhet för 

fordran medför inte förmånsrätt enligt gällande rätt. Beredningen har 

övervägt huruvida kvarstad i och för sig hör förenas med förmansrätt men 

har avvisat en sådan lösning. Detta har inte mött erinran frän någon 

remissinstans. 

För egen del vill jag först understryka att kvarstad för fordran enligt 

departementsförslaget liksom f.n. är en siikerhetstttgärd som avser att om 

möjligt siikerstiilla art egendom senare finns tillgiinglig för utmiitning. En 

ordning enligt vilken kvarstad i och för sig medför förmånsrätt skulle 

väsentligt ändra kvarstadens funktion och syfte. Härigenom skulle kvar

staden inte bara rikta sig till gäldenären för att hindra denne från att förfoga 

över egendomen utan även skydda k varstadsborgenären mot gäldenärens 

övriga borgenärer. Detta skulle möjligen kunna i viss omfattning leda till 

en kapplöpning mellan borgenärerna om att först erhålla kvarstad. något 

som inte är önskvän. Nämnda ordning skulle ocksfl påkalla ändring av 

förutsättningarna för kvarstads beviljande. Aven en del andra problem 

skulle uppkomma. Av det sagda framgår att inte heller jag är beredd att 

förorda att kvarstad skall i och för sig medföra förmånsrätt. 

K varslad hör sålunda enligt min mening i princip syfta endast till att 

hindra gäldenären från att förfoga över den k varstadshelagda egendomen. 

Detta hindrar dock inte att det bör tillses att obilliga verkningar för kvar

stadsborgenären i förhållande till andra borgenärer undviks. För detta 

ändamål har beredningen föreslagit att om kvarstadsbelagd egendom 

utmäts för annan fordran som har uppkommit före kvarstaden och inte är 

förenad med särskild förmänsrätt. egendomen skall anses samtidigt utmätt 

för kvarstadsborgenärens fordran. dvs. även kvarstadsborgenären får i 

och med utmätningen förmånsrätt för sin fordran. Därjämte föreslås att 

kvarstaden skall i viss utsträckning hindra utmätning eller kvarstad för 

annan fordran. 
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Med anledning av vad som sålunda har föreslagits om förmånsrätt vid 

utmätning för annan fordran vill jag framhålla att det förhållandet att viss 

egendom har belagts med kvars::ad ofta kan vara till fördel för en annan 

borgenär som söker utmätning. Hade kvarstaden inte iigt rum. är det 

mycket möjligt att egendomen inte skulle ha funnits i behåll vid tiden för 

utmätningen. Det framstår då som obilligt mot kvarstadsborgenären. om 

han måste vika helt för utmätningssökandcn. Ett sftdant resultat är särskilt 

otillfredsställande om kvarstadsborgenären har a11visat egendomen vid 

kvarstadsbeslutets verkställande eller om kvarstadsfordringen utgörs av 

ett målsägandeanspråk och kvarstad har lagts på ett penningbelopp eller 

ett banktillgodohavande som härrör från brottet. En ordning som innebär 

att kvarstad inte medför något skydd mot andra borgenärer kan ockst1 

missbrukas av gäldenären. Det kan sålunda intrMfa att efter kvarstaden 

utmätning söks pä grund av en ex·~kutionstitel. som har meddelats efter del 

att talan har medgetts av gäldenären trots att någon verklig skuld inte 

existerade. 

För att sådana obilliga verkningar skall undvikas synes det lämpligt att. 

om den kvarstadsbelagda egendomen utmäts för annan fordran. kvar

staden får medföra fönnftnsrätt i och med utmätningen och att kvarstads

borgenären och utmätningsborgc nären sålunda får dela på egendomens 

värde i förhållande till fordringarnas storlek. Enligt min mening behöver 

man inte befara att en sådan ordning skall medföra att k varslad begärs i 

nämnvärt större omfattning än f.n. eller att borgenärer fär större anledning 

att söka gäldenärer i konkurs. 

Nyssniimnda syfte kan uppnås genom att egendomen skall anses utmiilt 

även för kvar~tadsborgenärens fordran i och med att utmiitning äger rum 

för annan fordran. En sådan ordning bör dock inte gälla i fall dtt utmät

ningssökandens fordran är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. 

I sådant fall fär ju kvarstadsborgcnären under alla förhållanden hålla sig till 

överskottet. Strängt taget finns det inte heller anledning att låta regle

ringen avse fall då kvarstadsborgt:närens fordran är förenad med särskild 

förmånsrätt i egendomen. I enkelhetens intresse förordar jag dock att 

undantag inte görs for det fallet. 

Beredningen har emellertid gått längre och föreslagit att kvarstad även 

skall utgöra hinder mot att egendomen utmäts för fördran. som har 

uppkommit efter det att kvarstaden ägde rum. Om kvarstadsborgenärens 

fordran eller utmätningssökandens fordran är förenad med särskild 

förmänsrätt i egendomen, föreslås utmätning dock fä ske eftersom utmiit

ningen dä inte är till skada för kvarstadsborgenären. Som en följd härav 

föreslås att kvarstad skall på motsvarande sätt utgöra hinder mot att 

egendomen beläggs med ny kvarstad för annan fordran. Förslaget har 

kritiserats av flera remissinstanser. 

För egen del vill jag medge att utmätningsförbud i enlighet med vad 

beredningen har föreslagit kan vara av värde för att syftet med nyss-
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n~imnda ordning med förmttnsrätt skall till fullo uppnås. A andra sidan kan 

det inte anses nödvändigt att föreskriva att k varstadsbelagd egendom inte 

skall få utmätas för fordran som har uppkommit efter kvarstaden. trots att 

gMdenären inte själv får förfoga över egendomen till skada för kvarstads

horgenären. Risken för att utmiitning söks för skenfordringar bör enligt 

min mening inte överdrivas. En regel av det slag som beredningen har före

slagit skulle också valla stora svårigheter i tillämpningen. Jag tänker 

närmast på att tidpunkten för fordrans uppkomst tilläggs avgörande bety

delse. Det torde ofta vara svärt att avgöra när en fordran har uppkommit. I 

fråga om skatter och andra allmänna avgifter synes det nästan ogörligt att 

utan närm<1re utredning och reglering fastställa V<td som i olika fall skall 

anse!'. vara avgörande för anspräkets uppkomst. I praktiken torde det 

ocksä vara just i fråga om det allmännas fordringar som frågan oftast 

skulle bli aktuell. 

På grund av det sagda är jag inte beredJ att föreslå att kvarstad skall 

medföra hinder mot utmätning eller k varslad för annan fordran. K varslad 

bör emellertid sä till vida innebära skydd mot utmätning eller kvarstad för 

annan fordran att annan egendom som finns att tillgå bör tas i anspråk i 

första hand. 

I enlighet med det anförda föreskrivs i första stycket av 15 § i departe

mentsförslaget att k varslad för fordran inte hindrar att egendomen utmäts 

eller befaggs med kvarstad för annan fordran samt att, ·Jm annan egendom 

finns att tillgå. denna skall t<1s i anspråk i första hand. om inte den fordran 

för vilken utmätning eller kvarstad sökes är förenad med särskild förmåns

rätt i den kvarstadsbelagda egendomen. I paragrafens andra stycke före

skrivs att om egendom som har belagts med kvarstad för fordran utmäts 

för annan fordran som inte är förenad med särskild förmånsrätt i egen

domen, denna skall anses samtidigt utmätt för kvarstadsborgenärens 

fordran. 

Betr~iffande bestämmelsen i andra stycket vill jag påpeka att om 

egendomen har belagts med kvarstad för två eller flera fordringar, dessa 

får lika rätt dvs. i förhållande till fordringarnas storlek, om inte någon av 

dem är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. Kvarstads

borgenär får också samma rätt som utmätningssökanden. Beståndet av 

förmånsrätten för kvarstadsborgenärens fordran är, liksom själva kvar

staden. beroende av att han inom föreskriven tid väcker talan angående sin 

fordran om det inte redan har skett och att han får bifall till sin talan. 

Beträffande förmånsrättens bestånd i fall då den egentliga utmätningen går 

åter eller upphävs ansluter jag mig till de uttalanden som beredningen har 

gjort. 

Avslutningsvis vill jag nämna följande. I betänkandet (SOU 1975:104) 

Betalningssäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen har föreslagits att 

möjlighet skall införas att säkerställa betalningen av skatt, tull eller avgift 

av viss beskaffenhet till det allmänna innan utmätning får äga rum. Beslut 
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om säkerställande. s.k. betalningssäkring, skall kunna meddelas om 

särskild risk föreligger att gäldenären inte kommer att betala fordringen. 

Betalningssäkring skall verkstälks av kronofogdemyndigheten. i princip 

enligt vad som gäller om utmätning. Åtgärden föreslås medföra förmåns

rätt. Förslaget bör ses mot bakgrund av att utmätning för skatter och 

andra allmänna avgifter i allmänhet inte kan äga rum förrän relativt li'mg 

tid efter det att de förhållanden har inträffat som utgör grund för det 

allmännas anspråk. 
Förslaget övervägs f.n. i budgetdepartementet. Om förslaget genom

förs. bör det beaktas i förevarande paragraf. Bl.a. bör tillses att kvarstads

borgenären inte kommer i sämre :;tällning än om utmätning hade ägt rum 

för det allmännas fordran. 

16 § Denna paragraf. som motsvarar 17 kap. 10 §andra stycket i bered

ningens förslag. innehåller besthmmelser om verkställighet av beslut om 

kvarstad till säkerhet för bättre r.:itt och om rättsverkningarna av sådan 

kvarstad. 

Gällande riitt. Beträffande verkställighet av kvarstad eller skingrings

förbud som har meddelats till säkt:rhet för bättre rätt gäller enligt 183 och 

185 §§ UL i huvudsak samma regler som för kvarstad eller skingrings

förbud för fordran. Här kan därför hänvisas till redogörelsen under 13 § i 

detta kapitel. Bestämmelsen om att kvarstad inte får lliggas på egendom 

som inte kan utmätas gäller dock inte kvarstad till säkerhet för bättre rätt 

och vid sådan kvarstad skall värdering av egendomen inte äga rum ( 183 § I 

och 2 mom. och 185 § I mom. ). Även i fråga om rätts verkningarna av 

kvarstad eller skingringsförbud till säkerhet för bättre rätt torde i princip 

detsamma gälla som rörande kvarstad eller skingringsförbud för fordran. I 

denna sak kan därför hänvisas till redogörelsen under 14 §. 

Lagherednin1:en. Enligt beredningen bör genomförandet av kvarstad till 
säkerhet för bättre rätt och verkni'lgama av sådan kvarstad regleras på i 

princip samma sätt som har föreslagits beträffande kvarstad för fordran. I 

enlighet härmed föreslås i andra stycket av 17 kap. 10 § att bestäm

melserna i 6 och 7 §§om kvarstad för fordran i tillämpliga delar skall gälla 

även när kvarstad har beviljats till säkerhet för bättre rätt. Beredningen 

framhåller att i tillämpningen självfallet måste beaktas att kvarstad till 

säkerhet för bättre rätt har ett annc.t syfte än kvarstad för fordran. Härav 

följer bl.a. att någon värdering av egendomen inte behöver ske vid 

kvarstad till säkerhet för bättre rätt. 

De problem som kan uppkomma vid kvarstad för anspråk på bättre rätt 

är enligt beredningen inte heller i andra avseenden helt desamma som vid 

kvarstad för fordran. Detta gäller bl.a. i fråga om överlåtelse av egen

domen. Beredningen har dock inte ansett det lämpligt att differentiera för

fogandeförbudet på den punkten. Beträffande pantsättning av pantbrev 

eller annan inteckningshandling frnmhåller beredningen att kvarstad till 
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säkerhet för biittre rlitt kan medföra att tredje man kommer i ond tro. När 

inteckningshandling har omhändertagits av kronofogdemyndigheten, följer 

av 5 kap. 27 * andra stycket samt 7 kap. 6 *och 13 kap. 5 * i förslaget att 

pantsättning inte kan äga rum. 

Remi.1·s,·ttm11de1111. A1frnk111sa111.fi111det anser att svaranden i mt1l om 

kvarstad till slikerhet för bättre rlitt. pä motsvarande sätt som vid kvarstad 

för fordran. bör vara skyldig att underliitta förrättningen genom alt liimna 

upplysningar om den egendom som avses och att bekräfta uppgifterna pa 

heder och sumvete. Samfundet föreslår att 17 kap. 10 ~kompletteras med 

föreskrifter hiirom. 

Fiiredrag1111de11. Jag delar beredningens mening att genomförandet av 

kvarstad till slikerhct för hättre rätt och rlittsverkningarna av sådan 

kvarstad bör regleras på likliande sätt som i fråga om kvarstad för fordran. 

Det synes emellertid i tydlighetens intresse liimpligt att nägot mera preci

serat lin vad beredningen har gjort ange de bestämmelser som skall tilläm

pas. Vid verkstlillighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre rätt 

finns det sil.lunda inte utrymme för tillämpning av de bestiimmelser i 4 kap. 

som avser själva verkstlillandct av utmiitning. 

I detta sammanhang vill jag nämna att det enligt min mening inte finns 

anledning att införa skyldighet för svaranden vid verkställighet av kvarstad 

till säkerhet för hiittre rätt att lämna upplysningar under straffansvar. 

vilket har förordats av en remissinstans. St1dan skyldighet har inte heller 

tagits upp i fråga om annan verkstlillighet som avses i förevarande kapitel. 

I enlighet med vad nu har sagts anges i första stycket av 16 * i dcpartc

mentsförslaget att heträffande verkställighet av beslut om kvarstad till 

säkerhet för bättre riitt 6 kap. (om säkerställande) och 12 kap. 5 ~ (om 

omhändertagande av pantbrev och pantsiittningsförbud) har motsvarande 

tillämpning. Det ligger emellertid i sakens natur att egendom som har 

belagts med kvarstad till säkerhet för bättre rätt inte skall värderas (jfr 6 

kap. 9 * ). Vidare föreskrivs i paragrafens andra stycke att i fråga om 

verkan av kvarstaden ti!Himpas vad som sägs i 14 * i förevarande kapitel 

beträffande kvarstad för fordran. 

I fråga om pantsättning av pantbrev i skepp eller fastighet eller av 

skuldebrev som är intecknat i luftfartyg, när den intecknade egendomen 

har belagts med kvarstad till siikerhet för bättre rätt. vill jag framhålla 

följande. Visas sökanden vara rätt ägare till egendomen, är han även 

berättigad att erhålla obelånade inteckningshandlingar. En pantsättning 

skulle därför kunna vara till skada för sökanden. Även om en pantsättning 

inte kan åberopas av den som var i ond tro beträffande sökandens ägande

rättsanspråk. är det enligt min mening lämpligast att föreskriva förbud mot 

pantsättning. Ett sådant förbud hör emellertid förenas med befogenhet för 

kronofogdemyndigheten att medge undantag. när särskilda skäl föreligger. 

Bestämmelser i enlighet med det nu sagda har tagits upp i andra och tredje 

meningarna i andra stycket av 16 *· Beträffande skuldebrev som är 
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intecknat i luftfartyg {1syftar pantsiittningsförbuJet givetvis endast det 

fallet att inteckningshandlingen t ;llkommer Iuftfartygets ägare (jfr 4 kap. 3 

* andra stycket). 
Om pantsättning sker i strid mot förfoganJeförbudet. är i fråga om fast 

egenJom pantborgenären skyddad. nm han var i god tro. Den omstän

digheten atl kvarstaden har anteånah i fastighetshoken är inte i och för 

sig tillri-icklig för att ruhha den goda tron. Motsvarande torde gälla i fråga 

om luftfar1yg. Annorlunda förhidler Jet sig om panträtt har upplåtits i 

skepp i strid mot förhud el. Sedan kvarstaden har antecknats skall den 

enligt 2.1 ~ sjölagen anses känd för var och en vars rätt till skepp (eller 

skeppshygge) heror av god tro rörande omständighet som införingen 

avser. 

17 kap. Kostnader 

Detta kapitel. som motsvarar 18 kap. i beredningens förslag. tar upp 

hestiimmelser om kostnader i mål hos kronofogdemyndigheten. Bestäm

melserna motsvarar i gällande rätr närmast 9 kap. U L. 

~;ii/lanile rtitt. I 9 kap. l.J L ges bestämmelser om kostnader i utsök

ningsmål frånsett mål om införsel. Kapitlet reglerar dock endast kostnads

frågan såvitt angår förfarandet hos utmätningsmannen och överexekutor. 

Betriiffande förfarandet i hovrätt och högsta domstolen gäller enligt 21 * 
Rp att RB:s regler om kostnader i besvärsmål skall tillämpas. I fråga om 

införsel finns en särskild bestämmelse i 27 * införsellagen. enligt vilken 

införsel sker utan avgift. 

De kostnader som kan uppkomma i exekutiva mhl är av två slag. 

Handläggningen drar direkta kostnader hos utmätningsmannen eller över

exckutor. Ersättning till staten för dessa förrättnings kostnader utgår enligt 

exekutionsavgiftskungörelsen ( 19~' I: 10271 i form av avgifter: utsöknings

avgift. försäljningsavgift och tilläggsavgift. Av exekutionsavgifterna utgår 

utsöknings- och försäljningsavgiftcrna enligt taxa. Tilläggsavgift utgår när 

särskild kostnad uppkommer för åtgärd i målet. Den motsvarar kostnaden 

för åtgärden. Exekutionsavgifter i mål om utmätning skall tas ut ur utmätt 

egendom. Vid annan verkställighet får kostnaden tas ut endast under viss 

förutsättning. Sökanden svarar mot staten för kostnad som avses nu. Han 

är skyldig att pä begäran förskottera kostnaden. 

Det andra slaget av kostnader är sådana som parterna har för anlitande 

av advokat och för inställelser. förlust av arbetsförtjänst m.rn. UL ger inte 

utmätningsmannen befogenhet att tillerkänna part ersättning för sådan s.k. 

processkostnad. Däremot har över·~xekutor enligt 197 § UL befogenhet att 

i utsökningsmål bestämma efter vad som finnes skäligt om och till vilket 

belopp förlorande part bör ersätta motpart hans kostnad i målet. Bestäm-
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melsen torde förutsätta att det är fråga om mål med typisk partsställning, 

t.ex. mål om handräckning eller besvärsmäl. Däremot torde överexekutor 

knappast ha befogenhet att i fråga om försäljning av utmätt egendom eller 

köpeskillingsfördelning tillerkänna sökanden eller annan sakägare ersätt

ning för kostnader i samband med själva försäljningen eller fördelningen. 

LuRheredningen. Beredningen framhåller till en början att den inte har 

funnit anledning att föreslft någon ändring av kostnadsreglerna beträffande 

införsel. Nuvarande ordning att det vid införsel över huvud inte tas ut 

någon kostnadsersättning bör enligt beredningen fämpligen bestå. 

Beträffande andra mål om verkställighet och mål om handräckning 

skiljer beredningen mellan förrättningskostnader och parts processkostna

der. I fråga om förrättningskostnader anser beredningen att några större· 

ändringar i nuvarande regler inte är påkallade. 

Beredningen utgär frän att avgifter liksom f.n. kommer att tas ut för det 

allml)nnas medverkan i utsökningsmäl. Enligt beredningens mening är de 

nuvarande avgifterna betungande i många fall för såväl sökande som 

svarande. Avgifterna kan visserligen sägas medföra den fördelen att den 

som har fordran eller annat anspråk avstår frän att söka verkställighet i en 

del fall dä resultat inte kan väntas. men avgifterna torde även i andra fall 

verka avhållande pä borgenärer m.fl. som inte vill riskera att själva fä stä 

för kostnaden. Beredningen anser för sin del önskvärt att avgifterna sänks 

avsevärt och att staten i huvudsak svarar för kostnaderna för hithörande 

rättsvård på samma sätt som för domstols väsendet. 

När det gäller parts processkostnad hos kronofogdemyndigheten krävs 

enligt beredningen över lag nya överväganden. Det kan. framhåller bered

ningen. frän rättsskyddssynpunkt sägas att den som har vunnit bifall till sin 

talan i rättegång eller som eljest innehar en exekutionstitel bör fä ersätt

ning för alla kostnader som är påkallade för att han skall komma till sin 
rätt. Å andra sidan bör även en svarande kunna fä ersättning för sin 

processkostnad i ärendet, när verkställighet eller handräckning vägras. 

Motsvarande gäller sakägare som oförskyllt har blivit inblandad i utsök

ningsmål pä ett eller annat sätt. Den ersättning till sökanden som enligt 

beredningen bör utgå i första hand gäller upprättandet av ansökningen om 

verkställighet och kostnader som har samband därmed. 

Enligt beredningen bör verkställighet av betalningsskyldighet i 

allmänhet kunna handhas av kronofogdemyndigheten på egen hand utan 

egentlig processföring från parternas sida. De åtgärder som krävs från 

sökandens sida kan därför förutsättas vara relativt enkla. Man torde vid 

sådant förhållande_ kunna hålla kostnaderna nere genom restriktiva regler 

utan att träda sökandens rätt för när. För det ändamålet synes enligt 

beredningen lämpligt att låta regeringen eller centralmyndigheten för rätts

hjälp utfärda taxa för normala fall. Även på annat sätt kan rätten till ersätt

ning för processkostnad begränsas. Beredningen har sålunda funnit det 

rimligt att som förutsällning för att sökanden skall få ersättning för 
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processkostnad i allmänhet bör gälla att han viss tid före verkställighets

ansökan har uppmanat svaranden att fullgöra vad som har ålagts honom. 

Regeln har dock inte gjorts undantagslös. Det kan även i andra fall vara 

motiverat att ersättning för processkostnad döms ut. 

I fråga om annan verkställighet än sådan som gäller betalningsskyldig

het torde, enligt vad beredningen vidare anför. frågan om ersättning för 

processkostnad delvis ligga annorlunda till. Svarandens förmåga att 

prestera vad som har ålagts honom är inte lika ofta beroende av hans 

ekonomiska situation. Om svaranden I.ex. har ;\lagts att utge viss 

egendom, bör han regelmässigt utan vidare kunna överlämna den till 

sökanden. Och om svaranden har iilagts att avflytta frän fastighet eller 

viss lägenhet. kan det rimligen begäras att han självmant ger sig därifrån. 

åtminstone sedan domen har vunnit laga kraft. såvida han har någonstans 

att ta vägen. Det kunde av dessa sklil synas obehövligt att ställa upp nägot 

särskilt villkor för att sökanden skall fä ersättning för sin processkoslnad. 

Beredningen vill dock i enkelhetens intresse förorda att enhetliga regler 

ges. 

Vad härefter angår handräckning som går ut på säkerhetsi'Hgärd anser 

beredningen att kronofogdemyndigheten som regel inte bör ålägga 

svaranden i målet att utge kostn1dsersiittning. Däremot hör domstol. som 

skall pröva själva saken. kunna tillerkänna sökanden ersättning för hans 

kostnader hos kronofogdemyndigheten. Beträffande handräckning för av

hysning. återställande av besit1ning e.d. bör däremot kronofogdemyn

digheten som regel ålägga svaranden att ersätta sökanden hans kostnader 

när denne vinner bifall till sin talan i mi\.let. 

Om kronofogdemyndigheten får befogenhet att tillerkänna sökanden 

ersättning för processkostnad. bör enligt beredningen en liknande befogen

het finnas till förmän för svarand~n när sökandens talan finnes ogrundad. I 

särskilda fall bör part även kunna åläggas att betala processkostnad 

oavsett målets utgång. om hans processföring föranleder därtill. 

Beredningen berör också det fallet att tredje man för talan i mål om 

verkställighet. Saken torde dä som regel komma att hänvisas till domstol, 

om den inte är klar. Det blir då inte aktuellt att tillerkänna tredje mannen 

kostnadsersättning i utsökningsmålet. Ibland kan emellertid saken bli 

klarlagd hos kronofogdemyndigheten. Om sökanden i sådant fall har 

bestritt tredje mannens rätt och denne har nödgats anskaffa utredning för 

att styrka den, kan det finnas särskild anledning att ge tredje mannen 

ersättning för hans processkostnad. Tredje man kan också ha intressen att 

bevaka efter utmätning av egendom vari han har pant- eller retentionsrätt. 

Remissyttrandena. Några rernissinstanser anser att regleringen av 

kostnadsfrågorna har blivit alltför omfattande. S1·ea hm•riitt påpekar att 

kapitlet, som f.n. motsvaras av ett par bestämmelser i UL. har blivit mer 

omfattande än motsvarande kapitel i RB, trots att kostnadsregler endast 

ges för förfarandet i första instans. Hovrätten förordar att möjligheterna 
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att hegränsa och förenkla reglerna undersöks. Även hm·rättcn j('ir \iiistra 

.'frerigc' pekar pi\ skillnaden i omfång mellan nu gällande bestämmelser i 

U I. och den föreslagna regleringen. Ui11s.1·tyrcl.1·e11 i iHalmiihu.1· län anser 

att bestämmelserna iir alltför detaljerade och även invecklade. l.änssty

rei.1'1'11 i Stockholm.i· liin framhåller att bestämmelserna med hänsyn till det 

digra och ofta rätt invecklade innehållet måste komma att förorsaka krono

fogdemyndigheterna avsevärda svårigheter. 

flera rcmissinstanser tar upp beredningens uttalande att avgifterna i 

utsökningsmål i mtmga fall är betungande och att de hör sänkas avsevärt. 

.frca hm·1'<'it1 förordar all möjligheten av en radikal sänkning av avgifterna 

undersöks. Ui11s.1·1,1·rel.1·en i Norrhottens /iin instämmer i beredningens 

uppfattning angf1ende avgifterna och anser att statsmakterna bör ge avkall 

pä principen att avgifterna om möjligt skall täcka statsverkets kostnader 

för förfarandet. 

RSV instämmer i princip i beredningens uttalande att avgifterna bör 

siinkas. sä att staten i huvudsak svarar för kostnaderna för exekutions

viisendet pa samma siitt som för domstolsvi\sendet. Mot detta önskemål 

talar emdlertid all inom statsförvaltningen i allt större utsträckning har 

införts avgifter som syftar till att täcka statens kostnader för dess 

verksamhet. Vidare bör beaktas att avgifterna inom exekutionsväsendet 

genom differentiering har kunnat användas för att i någon män rikta borge

niirernas intresse mot verkställighetsformer som är praktiska för krono

fogdemyndigheten. RSV anser det för sin del inte möjligt att nu ta slutlig 

ställning till avgiftsfrågan. Denna bör göras till föremål för särskild 

prövning vid tiden för balkens ikraftträdande. 

En mera kritisk uppfattning redovisas av RRV, som pekar på risken att 

exekutionsväsendets resurser tas i anspråk utan att behov därav kan anses 

föreligga. Verket framhaller också att verkställighet i enskilda mål i stor 

utsträckning avser fordringar eller andra anspråk som uppkommer i affärs

livet eller som har samhand med förmögenhetstransaktioner mellan 

enskilda. Kostnaderna i sådana mål avser tillvaratagandet av enskildas 

ekonomiska intressen och hör enligt verkets mening liksom hittills täckas 

genom avgifter enligt självkostnadsprincipen. Av sociala skäl kan det dock 

vara hcfogat att avgift inte utgår i vissa fall. Liin.uryrclst'n i Äfrsborf?S liin 

framhåller faran av en ökning av antalet mål om avgifterna sätts alltför 

lågt. 

Bctriiffande förslaget att ersättning skall kunna utgå för parts eget arbete 

eller kostnader hos kronofogdemyndigheten är meningarna delade hos 

remissinstanserna. Till dem som tillstyrker förslaget härom eller förklarar 

sig inte ha någon erinran mot att möjlighet till sådan ersättning införs hör 

hm·rii1te11 för Ö1·re Norrland. länsstyrelsen i Kopparbergs län. adl'(1kat

.l'lln!fimdet ochjorJhmkskas.H'.förhundet. 

Tveksamma till förslaget i denna del är bl.a. Sl'ea lw1·riitt och RSv'. 

Svea hovrätt anser sig sakna underlag för att bedöma behovet av den 

15 Riksdagen 1980/81. I .rnml. Nr 8. Del 2 
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föreslagna reformen. Enligt hovrätten är det emellertid tydligt att de nya 

kostnadsreglerna till en del är en konsekvens av - och i betydande mån 

bidrar till - den av hovrätten kritiserade ansvällningen av förfarandet hos 

kronofogdemyndigheten. Om cxekutionsavgifterna sänks kraftigt, skulle 

man enligt hovrätten kanske kunna avstå från att införa rätt till ersättning 

för processkostnader på det säl t som beredningen föreslår. RS V förordar 

att behovet av ersättning för processkostnader undersöks närmare innan 

ställning tas till de föreslagna bestämmelserna. 

ll01·riitte11 för Västra S1•eriRe anser att kronofogdemyndighetens 

verksamhet skulle bli enklare och en del överklaganden kunna undvikas, 

om ersättning för processkostnader skulle utgå endast i fall då verklig tvist 

råder mellan parterna hos kronofogdemyndigheten eller då ansökan görs 

om handräckning som avses i 17 kap. 17 § i förslaget. Utdömande av 

processkostnader bör enligt hovrätten vara undantag. Kronofogdeföre

ninRen betvivlar starkt behovet av en arbetskrävande omgång med 

utdömande av processkostnader, särskilt med hänsyn till rättshjälpslagen. 

Föreningen ställer sig direkt avvisande till förslaget i denna del. 

De föreslagna bestämmelserna i kapitlet torde enligt RSV ha avsetts 

gälla endast enskilda mål. Enligt RSV:s uppfattning bör de olika para

graferna direkt utvisa huruvida de är tillämpliga på enskilda resp. allmänna 

mål. Kapitlet bör sålunda ses över i detta hänseende. Anledning synes 

därvid inte föreligga att göra någon ändring av betydelse beträffande vad 

som nu gäller i fråga om förrättnings- och processkostnad i allmänna mål. I 

samband med översynen bör även bestämmelserna i exekutionsavgifts
kungörelsen beaktas. Verket är inte främmande för att motsvarighet till 

någon eller några av de bestämmelser som nu finns i nämnda kungörelse i 

stället tas upp i U B. Vidare anser verket, i likhet med domareförbundet, 

att det bör övervägas om möjligen behov föreligger av en undantags

bestämmelse beträffande rättegångskostnader i hovrätt eller högsta 

domstolen sfivitt avser allmänna mål. 
FiiredraRanden. Enligt nuvarande ordning utgår i utsökningsmål 

fränsett mål om införsel ersättning till staten för dess kostnader för för

farandet. Beträffande sådana kmtnader - i beredningens förslag benämnda 

förrättningskostnader - har beredningen inte föreslagit några större 

nyheter i förhållande till vad som gäller nu. Inte heller jag anser att det 

finns något behov av mera genomgripande ändringar av de nuvarande 

bestämmelserna på omrädet. Dessa reformerades år 1971 i samband med 

den nya lagstiftningen om exekution i fast egendom och i ett par avseenden 

även år 1973 i samband med ändringarna rörande fartygsexekution. 
Beredningens förslag rörande förrättningskostnader utgår från att ersätt

ning för statens kostnader skall liksom f.n. tas ut genom avgifter. i 

allmänhet efter taxa. Beredning.en har emellertid ansett att de nuvarande 

avgifterna är alltför betungande för parterna och förordat att de sänks 

avsevärt. Detta har tillstyrkts i ett par remissyttranden men vissa andra 

remissinstanser har avstyrkt för~;Jaget. 
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För egen del vill jag först framhålla att även jag anser att ersättning för 

statens kostnader för förfarandet hos kronofogdemyndigheten bör tas ut 

genom särskilda avgifter i målet. Enligt exekutionsavgiftskungörelsen 

utgår exekutionsavgift i form av utsökningsavgift. försäljningsavgift och 

tilläggsavgift. Det synes i första hand vara utsökningsavgiften som hered

ningen har åsyftat. när den har förordat en sänkning av avgifterna. Om 

utsökningsavgiften är alltför läg. kommer emellertid kronofogdemyndig

heternas kapacitet att i viss utsträckning tas i anspråk i onödan. Man måste 

nämligen då räkna med att verkställighet ofta söks. trots att möjligheten 

till positivt resultat är mycket liten eller utesluten. Detta gäller särskilt mål 

nm utmätning. där det kan hefaras att borgenären ofta skulle komma igen 

med ny ansökan, när tidigare ansökan inte har lett till resultat. Exeku

tionsavgifterna hör, på motsvarande sätt som f.n., regleras i en förordning 

vid sidan av UR. 1 samband med att andra verkstiillighetsföreskrifter till U 8 

meddelas kommer också frågan om exekutionsavgifternas storlek att tas 

upp till prövning. Jag vill emellertid redan nu nämna att jag inte är beredd 

att förorda någon sänkning av de nuvarande avgifterna. 

Kostnadskapitlet i beredningens förslag innehåller också bestämmelser 

som medger kronofogdemyndigheten att över lag ålägga svaranden att 

ersätta sökanden för dennes eget arbete och kostnader i målet. Även 

svaranden och tredje man föreslås kunna tillerkännas ersättning i vissa 

fall. Förslaget har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. Till de 

remissin5tanser som har avstyrkt förslaget eller ställt sig tveksamma hör 

kronofogdeföreningen och RSV. 

För egen del vill jag först framhålla att beredningens förslag om ersätt

ning för s.k. processkostnader hos kronofogdemyndigheten torde ha sitt 

största berättigande i mål om handräckning som avses i 17 kap. 17 ~ i 

beredningens förslag. dvs. handriickning för avhysning, återsHillande av 

rubbad besittning o.d. Enligt departementsförslaget skall emellertid 

ansökan om handräckning inte prövas av kronofogdemyndigheten. 

Departementsförslaget utgår sålunda frän att det skall ankomma på 

domstol att förordna om handräckning. medan kronofogdemyndigheten 

endast skall ha att vid behov verkställa domstolens beslut. Härigenom har 

frågan om införande av möjlighet till ersättning för parts eget arbete och 

kostnader i mål hos kronofogdemyndigheten kommit i ett annat läge. 

Frågan om möjlighet bör införas till ersättning för s.k. processkostnader 

hos kronofogdemyndigheten skall alltså ses mot bakgrund av att endast 

verkställighet regleras i UB. Verkställighet förutsätter att förpliktelsen har 

prövats av domstol eller i annan ordning. Härav följer att den som söker 

verkställighet i allmänhet inte behöver anlita biträde eller vidta annan 

kostnadskrävande åtgärd för att bevaka sin rätt. Ansökan om verkstäl

lighet får enligt departementsförslaget ske muntligen eller skriftligen och 

behöver som regel endast innehålla begäran om önskad verkställighets

ätgärd. Inte heller svaranden behöver i allmänhet företa särskilda åtgärder 

för att ta till vara sin rätt. 
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l likhet med beredningen anser jag visserligen att det i och för sig är 

rimligt att den som söker verkställighet får ersättning för kostnader som 

krävs för att han skall komma till sin rätt. Som framgår av det föregående 

föreligger det emellertid i allmänhet inte något egentligt behov av 

kostnadsersättning i utsökningsmal. Vidare bör beaktas att i fråga om 

utmätning gäldenärens ursprungliga skuld som regel har ökat med rätte

gångskostnader. Härtill kommer förrättningskostnader i utsökningsmålet. 

vilka också skall tas ut av gäldenären. Motsvarande gäller i princip beträf

fande verkställighet av annan förpliktelse än betalningsskyldighet. Det är 

därför enligt min mening ange ägct att verkställigheten inte utan starka 

skäl belastas med ytterligare kostnader. 

I fråga om mål om utmätning bör erinras om att gäldenären i en mycket 

stor del av målen saknar utmätningsbar egendom eller i vart fall inte har 

egendom som räcker till full betalning av borgenärens fordran. I sadana 

fall skulle åläggande av skyldighet för gäldenären att utge kostnadsersätt

ning i praktiken bli utan betydelse. 
Med hänsyn till det nu sagda synes det inte böra komma i fråga att 

kostnadsersättning generellt skall kunna utgå till den som söker verkstäl

lighet. Vad som enligt min mening kan övervägas är om ersättning bör 

kunna utgå under vissa särskilda förhållanden. Jag åsyftar t.ex. fall då 

svaranden gör invändning mot sökt verkställighet och sökanden måste 

förebringa utredning för att bemöta invändningen eller då tvist uppkommer 

beträffande annan fråga. De viktigaste typerna av tvister i utsökningsmål 

skall emellertid hänskjutas till domstol och i sådant hänskjutet mål blir 
RB:s kostnadsregler tillämpliga. I detta sammanhang vill jag också påpeka 

att panthavare ofta har i samband med panträttsupplåtelsen betingat sig 

ersättning för indrivningskostna.Jer. 

Vid övervägande av skälen for och emot en ordning med möjlighet för 

kronofogdemyndigheten att under särskilda förutsättningar tillerkänna 

sökanden ersättning av svaranden för eget arbete och kostnader har jag 
stannat för att inte föreslå några sådana bestämmelser. I så fall bör inte 

heller svaranden eller tredje man kunna tillerkännas ersättning. 

Departementsförslaget innehäller alltså inte några bestämmelser om 

ersättning för s. k. processkostnad hos kronofogdemyndigheten. Även 

vissa andra bestämmelser i beredningens förslag saknar motsvarighet i 

departementsförslaget. Detta gäller bl.a. de föreskrifter som beredningen 

har tagit upp om solidariskt ansvar för kostnader. Beredningen har före

slagit att när två eller flera är skyldiga att svara för förrättnings- eller 

processkostnad. de skall svara solidariskt. om inte särskilda skäl för

anleder annat ( 18 kap. 22 * ). V.dare har föreslagits att den som träder i 
sökandens, svarandens eller tredje mans ställe medan målet är anhängigt 

hos kronofogdemyndigheten skall kunna åläggas att svara för redan 

uppkommen förrättnings- eller processkostnad solidariskt med före

trädaren. om inte särskilda skäl föranleder annat <23 §). Enligt min mening 
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saknas cmellc11id anledning att uttryckligen reglera dessa fall. Detta gäller 

s~irskilt succcssionsfallet. som torde förekomma endast undantagsvis. Det 

förh:tllandct all departementsförslaget inte innehåller bestämmelser om 

prnccssknstnad i utsökningsmål minskar ytterligare behovet av före

skrifter i ämnet. När frägan någon gång uppkommer bör principen vara 

solidariskt kostnadsansvar. Vid tillämpningen bör bestämmelserna i 18 

kap. 9 och 10 §§ RB tjäna till ledning. Det nu sagda torde i sak inte 

nlimnvärt avvika från vad beredningen har föreslagit. 

Eftersom det enligt departementsförslaget inte skall ankomma på 

k ·onofogdemyndighet att förordna om handräckning, saknas också mot

svarighet till bestämmelsen i 18 kap. 14 §i beredningens förslag om förrätt

ningskostnad för handräckning. Som andra stycke i I § har beredningen 

tagit upp en bestämmelse om att vad som föreskrivs i kapitlet om kostna

derna vid handräckning inte utgör hinder för domstolen att i mål om 

huvmbaken pröva vem som skall slutligt svara för kostnaderna. Med 

hänsyn till all kronofogdemyndigheten inte skall bevilja handräckning och 

till att departementsförslaget inte innehåller bestämmelser om s.k. 

~·rocesskostnad tas n~gon motsvarande föreskrift inte upp i departe

mentsförslaget. Liknande frägor kan emellertid uppkomma beträffande 

förrättningskostnad vid verkställighet av beslut om handräckning. Det är 

utan vidare tydligt att om sökanden eller svaranden har åsamkats förrätt

ningskostnad för verkställighet av säkerhetsåtgärd, han kan yrka ersätt

ning för kostnaden i den rättegång där anspråket prövas. Motsvarande 

gäller förrättningskostnad för verkställighet av annat handräckningsbeslut, 

om svaranden väcker talan i saken vid domstol. 

Bestämmelsen i 18 kap. 28 § i beredningens förslag om att krono

fogdemyndigheten i fördelningstvist som prövas av myndigheten skall 

räknas som domstol vid tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) har inte 

heller fått någon motsvarighet i departementsförslaget. Angående anled

ningen härtill får jag hänvisa till vad som anförs i anslutning till 12 § i 

depanementsförslaget. 

I övrigt överensstämmer förevarande kapitel i departementsförslaget i 

huvudsak med beredningens förslag. Bestämmelserna gäller endast kostna

derna hos kronofogdemyndigheten. De blir dock tillämpliga även i den 

mån fråga om kostnader hos kronofogdemyndigheten efter besvär prövas 

av högre instans. Däremot blir bestämmelserna inte tillämpliga i fråga om 

kostnader som uppkommer först i hovrätten eller i högsta domstolen. I 

fråga om sådana kostnader gäller RB:s regler (se 21 § Rp). Någon särskild 

erinran härom torde inte behövas. 

En särskild fråga är i vilken utsträckning UB:s bestämmelser om 

kostnader i utsökningsmål skall tillämpas i allmänna mål. F.n. gäller enligt 

exekutionsavgiftskungörelsen att utsökningsavgift inte utgår i sådana mål 

men väl andra exekutionsavgifter samt att staten är befriad från att 

förskottera avgifter och att betala avgift som inte har kunnat tas ut av mot-
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parten. På motsvarande sätt bör iiven i fortsättningen vissa undantag giilla 

beträffande allmänna mftl. Frågan i vad m<ln ersiitt:iing för förriittnings

kostnader skall utgå i allmänna mal bör liksom f.n. regleras av regeringen. 

I departements förslaget har däremot tagits upp en föreskrift om att staten 

resp. kommun som sökande i allmänt mal inte svarar för forriittnings

kostnader i målet ( 13 * l. 
Enligt expeditionskungörelsen t 1%4:618, omtryckt 1976:383) utghr 

expeditionsavgift till staten for vissa expeditioner som överexdrntor resp. 

utmätningsmannen utfärdar i utsökningsmftl. Sfa!ana avgifter berörs inte 

av kostnadsreglerna i depa~tementsförslaget. Föreskrifterna om expedi

tionsavgift i utsökningsm<ll bör emellertid ses över i samband med ikraft

trädandet av U B. 

Departementsförslaget inleds med en allmiin föreskrift om förriirtnings

kostnadcr. Diirefter ges bestiimrnelser om si.ikandens ansvar för förriit.

ningskostnad t2-.'i **). I ett följande avsnitt regleras th'tµan om uttagande 

av förriittningskostnad ln-11 *h Hiirdter meddela~ \'issa föreskrifter 

beträffande kostnader i l vist vid fo:·delning som prövas av krono

fogdemyndigheten t 12 n Sist i kapitlet meddelas en föreskrift betriiffande 

kapitlets tilliimpning i allmiinna nftl <I J * ). 

Inledande bestämmelse 

1 * I paragrafen meddelas en allmiin bestämmelse om ersättning till 

staten för kostnader för förfarandet hos kronofogdemyndigheten. s. k. 

förr~ittningskostnader. Paragrafen motsvarar närma5t I R kap. I ~ tredje 

stycket och 2 ~ bcredningsförslag:et. 

Gii/lande riitt. I 9 kap. UL talas utan närmare precisering om "kost

naden" för utmätning och det fortsatta förfarandet. för åtgärd i målet o.d. 

( 198 *)resp. om "kostnaden·· för annan verkställighet ( 199 h Av t:xeku

tionsavgiftskungörelsen framgår att sådana kostnader skall ersättas 

genom uttag;wde av exekutionsavgift. Sådan avgift utgår i form av utsi\k

ningsavgift. förs~iljningsavgift och tilHiggsavgift. Enligt 27 ~ första stycket 

införsellagen sker införsel utan avgift. Detsamma gäller åtgärd som avses i 

22 § införsellagen. dvs. ingripande mot arbetsgivaren när gäldenär arbetar 

utan lön eller mot uppenbart för låg ersättning. I exekutionsavgiftskungö

relsen föreskrivs flera andra undrntag från uttagande av exckutionsavgift. 

lagheredningen. Första stycket i 18 kap. 2 * beredningsförslaget inne

håller en bestämmelse om att för :'örrättningskostnader utgår ersättning till 

staten. Beredningen framhåller all förslaget förutsätter ett avgiftssystem av 

den typ som nu gäller enligt exekutionsavgiftskungörelsen. I beredningens 

förslag används inte termen avgift. I stället talas om ersättning enligt taxa 

som regeringen utfärdar och om särskild ersättning för kostnad som inte 

skall anses täckt genom ersättning enligt taxan. 

Enligt beredningen kan det tänkas att särskild kostnad har blivit större 
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än som strängt taget var behövligt. 1 första stycket av paragrafen tillfogas 

därför att särskild ersättning kan jämkas av kronofogdemyndigheten, om 

anledning föreligger. Det är inte avsett att ersättningen skall jämkas av 

hänsyn till sökandens eller svarandens betalningsförmåga utan endast att 

den skall nedsättas till belopp som finnes rimligt med hänsyn till den 

åtgärd som har vidtagits. 
I I ~ tredje stycket föreslår beredningen en uttrycklig bestämmelse om 

att kostnadsersättning inte utgår vid införsel. 

Beredningen påpekar att befrielse från utsökningsavgift enligt exeku

tionsavgiftskungörelsen gäller bl.a. i allmänna mål och i mål om vad 

enskild har att utge på grund av underhållsskyldighet. Det innebär att 

utsökningsavgift inte tas ut vare sig av sökanden eller av svaranden. När 

befrielse fr1'1n skyldighet att betala förrättningskostnad är medgiven vissa 
sökande, skall emellertid avgiften tas ut av svaranden. 1 tydlighetens 

intresse bör enligt beredningen uttryckligen anges att regeringen kan 

bestämma att förrättningskostnad inte utgår i vissa slags mål. En sådan 

bestämmelse har tagits upp som andra stycke i 18 kap. 2 §. 

Föredraganden. Som jag har framhållit under kapitelrubriken utgår 

departementsförslaget. i likhet med beredningens förslag, frän att ersätt

ning för statens kostnader för den exekutiva verksamheten skall liksom 

f.n. tas ut i form av exekutionsavgifter. Det bör ankomma på regeringen att 

meddela föreskrifter rörande sådana avgifter. I förevarande paragraf bör. 
som bakgrund till de följande bestämmelserna om sökandens ansvar för 

förrättningskostnad och om uttagande av ersättning för sådan kostnad, 

endast meddelas en allmän bestämmelse om att ersättning tas ut för 

förrättningskostnad. 
Jag delar beredningens mening att införsel liksom f.n. bör ske utan 

avgift. Bestämmelse härom bör tas upp i UB. De föreskrifter rörande 
exekutionsavgifter som regeringen förutsätts meddela torde komma att 

innehälla vissa andra undantag från att avgifter skall tas ut. 

Med utgångspunkt frt'ln det sagda innehåller förevarande paragraf en 

bestämmelse att ersättning för statens kostnader för förfarandet hos 
kronofogdemyndigheten tas ut enligt vad regeringen föreskriver. varjämte 

termen förrättningskostnader tas upp som beteckning för sådana kostna

der. Därjämte anges i en andra mening att kostnadsersättning inte tas ut 

vid införsel. 

Jag har inte någon erinran mot förslaget att kronofogdemyndigheten 

medges rätt att jämka ersättning för sådan kostnad som nu utgår i form av 

tilläggsavgift. Bestämmelse härom kan lämpligen meddelas av regeringen. 

Sökandens ansvar för förrättningskostnader 

2 § Paragrafen tar upp bestämmelser om sökandens ansvar gentemot 

staten för förrättningskostnaderna. Den motsvarar 18 kap. 3 § bered

ningsförslaget. 
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Giil/a11Je rätt. UL:s kostnadsregler bygger på principen att sökanden är 

skyldig att svara för förrättningskostnadema. om de inte fär eller kan tas ut 

hos svaranden. Beträffande mål om utmätning föreskrivs i 198 § I mom. 

andra meningen UL att om kostnad inte kan tas ut ur köpeskillingen för 

den utmätta egendomen, behållen avkastning eller andra tillgängliga 

medel. den skall betalas av sökanden eller. om den avser åtgärd som 

annan har begärt, av denne ocb att kostnaden fär utmätas omedelbart.· 

Tredje meningen i 198 § I mom. innehåller en specialbestämmelse för det 

fall att fråga är om försäljning ::::v fastighet som besväras av gemensam 

inteckning och annan fastighet har dragits in i förfarandet men försäljning 

inte kommer till stånd. Den som har inlett förfarandet skall då svara för 

hela kostnaden, om han har sämre rätt än den som har begärt indrag

ningen. 

Beträffande annan verkställighet än utmätning gäller enligt 199 § 2 mom. 

UL att kostnad, som inte har kunnat tas ut av svaranden när det fär ske 

eller, i fråga om kostnad för för~.äljning av egendom som är belagd med 

kvarstad eller skingringsförbud, ur köpeskillingen, skall betalas av 

sökanden och att den fär omedeltart utmätas hos honom. 

Enligt exekutionsavgiftskungön!lsen är sökanden i vissa fall befriad från 

skyldighet att betala exekutionsavgift som inte kan tas ut i mälet av mot

parten. Sådan befrielse tillkomme:~ enligt 6 §andra stycket staten samt den 

som har sökt verkställighet enligt lagen (1965:723) om erkännande och 

verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till 

barn eller enligt lagen (] 976: I08: om erkännande och verkställighet av 

utländskt avgörande angående underhållsskyldighet. Vidare är enligt 6 ~ 

tredje stycket kommun eller annan sådan menighet och den som har 

begärt förrättning för att utfå vad som har tilldömts honom på talan om 

enskilt anspråk på grund av brott befriade från skyldighet att betala utsök

ningsavgift eller försäljningsavgift. däremot inte tilläggsavgift. Den som 

har åtnjutit subventionerad rättshjälp i angelägenhet som har lett fram till 

verkställbart avgörande åtnjuter enligt 6 a § befrielse i fråga om alla exeku

tionsavgifter. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår i första stycket av 18 kap. 3 § en 

generell bestämmelse om att sökanden svarar mot staten för förrättnings

kostnaderna, om inte annat följer av 4. 5 eller 26 §. I 4 § föreskrivs 

undantag för visst fall i mål om införsel eller löneutmätning och för hand

räckning efter exekutiv försäljning. 5 § innehåller en begränsning av 

kostnadsansvaret vid avhysning. 26 § ger kronofogdemyndigheten 

befogenhet att under viss förutsättning befria sökanden från kostnads

ansvar. 

I 3 § andra stycket första men ingen sägs att i fråga om kostnad för 

åtgärd som har begärts av annan än sökanden i målet den som har begärt 

åtgärden skall anses som sökande till denna. Beredningen påpekar att 

bestämmelsen enligt ordalagen gäller även andra mål än utmätning men 
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knappast ton.Je ha praktisk betydelse utöver utmiitningsmtd. N;\gon 

ändring av vad som giiller nu iir inte asyftad i övrigt. 

Som andra mening i andra stycket tar heredningen upp en bestiimmelse 

motsvarande 198 * I mom. tredje meningen UL. Nhgon anledning att 

begränsa stadgandet till fall dft förstiljning inte kommer till strmd föreligger 

inte enligt beredningen. Förslaget inneb~ir att det skall f1vila den som har 

tagit initiativ till utmiitningsmfllet att svara liven för kostnad för indragen 

fastighet som han i och för sig inte har intresse av, om han har sämre 

förmftnsrätt iln den som har begärt indragningen. 

F«iredragandrn. Betrtiffandc ansvaret mot staten fiir förrättnings

kostnader bör. såsom hen:dningen har föreslagit. som huvudregel giilla att 

sökanden svarar för kostnaderna. Frfrn denna princip bör emellertid före

skrivas vissa undantag i huvudsaklig överenssttimmelse med beredningens 

förslag. Jag ftterkommer till dessa undantag under 3 och 4 ~*. 

Utöver de undantag fr::\n kostnadsansvar som tas upp i U B hör liksom 

f.n. sökanden i vissa andra fall vara befriad frhn skyldighet att svara för 

förrättningskostnaderna eller vissa av dem. Föreskrifter hiirnm bör 

meddelas av regeringen. 

I enlighet med det anförda anges i första stycket av 2 * i dcpartements

förslaget att sökanden ansvarar mot staten för förriittningskostnaderna i 

mftlet. om inte annat följer av 3 eller 4 ~. samt att ytterligare undantag kan 

förc~krivas av regeringen. J>i'!pckas hör att 13 ~ i lleparrcmentsförslaget tar 

upp en särskild föreskrift betrtiffande allm~inna mhl, som innebär att staten 

resp. kommun som sökande i sfldant mttl inte svarar för förriittnings

kostnader i målet. 

Paragrafens andra stycke iiverensstiimmer med beredningens förslag. 

3 § Paragrali:n innehi'tller undantag frt111 huvudregeln i 2 ~ all sökanden 

svarar gentemot staten för förriittningskostnaderna. Den motsvarar 18 

kap. 4 och 5 ** i beredningens förslag. 

Giillande riitt. Enligt 20 § införsellagen kan utmätnings mannen omedel

hart verkställa utmiitning hos arbetsgivare som inte har stiillt ,jg beslut om 

införsel till efterrättelse. Kostnaden för utmiitningen skall enligt 27 *andra 

stycket hestridas av allmänna medel. om den inte har kunnat tas ut ur 

köpeskillingen för den utmiitta egendomen. Bestämmelsen i 20 * införsel

lagen är enligt 67 a * UL tillämplig iiven vid utmätning i lön. Ni'lgon 

uttrycklig föreskrift om kostnadsfr1'lgan motsvarande 27 * andra stycket 

införsellagen finns däremot inte. 

Lagberedningen. Bestämmelsen i 20 § införsellagen ersätts i bered

ningens förslag av 4 kap. 20 *· som enligt 8 kap. 5 * skall tillämpas även 

vid utmätning i lön. Beredningen föreslär i 18 kap. 4 *en bestämmelse om 

att sökanden inte skall vara skyldig att svara för förrättningskustnaderna i 

rnäl om verkställighet som avses i 4 kap. 20 *eller i 8 kap. 5 *jämförd med 

nyssnämnda paragraf. Enligt beredningen är det ovisst om detta utgör 

någon utvidgning i förhållande till gällande rätt. 
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9 kap. 18 ~ beredningsförslag~t innehåller en bestiimmelsc om hand

räckning efter exekutiv försäljning. Den syftar till att köparen skall komma 

i besittning av vad kronofogdemyndigheten har sålt till honom. Bered

ningen anser att köparen inte rimligen bör belastas med kostnad för ända

målet. eftersom ätgärden ingår i fullbordandet av försäljningen. I enlighet 

härmed sägs i 18 kap. 4 §att sökanden inte är skyldig att svara för förrätt

ningskostnaderna i sådant mål. 

Under 16 kap. 5 ~ har beredningen behandlat fr~gan i vilken utsträck

ning sökanden skall vara skyldig att svara för kostnad i anledning av av

hysning. I mlighet med vad som sägs där har i 18 kap. 5 § tagits upp en 

föreskrift som avser att avgränsa sökandens skyldighet i den delen till vad 

som behövs för att svaranden skall anses avhyst frfm fastigheten. 

Sökanden skall sålunda inte vara skyldig att svara för kostnad för 

transport frän fastigheten eller för hyra av förvaringslokal eller för annan 

tltgänl som väsentligen avser ;r:t skydda svaranden mot förlust. Däri 

inbegrips enligt beredningen bl.a. försäkring av svaranden tillhörig 

egendom under transport från fa:;tigheten eller under förvaring i förhyrd 

lokal. 

Remissyttrandena. RS \/ anser det välmotiverat med den i 18 kap. 5 § 

föreslagna begränsningen av sökandens skyldighet att svara för kostnader 

vid avhysning. Enligt verkets mening måste emellertid bestiimmelsen 

Kompletteras med en regel om vem som skall svara för de kostnader som 

avses i paragrafen. Verket anser för sin del att kommun. som enligt 

verkets mening bör åliiggas att tillhandahålla utrymmen för förvaring av 
avhyst egendom. även bör svara för transport- och förvaringskostnaderna 

i den mån de inte kan tas ut av svaranden. Fastighetsiigan:fc'irhumleT 

finner det naturligt att det allmänna svarar för de kostnader som nämns i 

paragrafen. Dessa uppgår ofta till betydande belopp. särskilt då fråga är 

om avhysning av rörelseidkare. Enligt förbundet fär med ni1varande 

ordning sökanden regelmiissigt 111te någon ersättning av hyresgästen. 

eftersom denne brukar sakna utmätningsbara tillgängar. 

Fiireilraga11de11. Jag godtar ben::dningens förslag att sökanden inte skall 

ansvara för förriittningskostnader:rn för utmätning hos arbetsgivare. som 

inte har rättat sig efter beslut om löneutmätning eller införsel. eller för 

handrä1.:kning efter exekutiv försäljning. Bestämmelse härom har i departe

mentsförslaget tagits upp i första stycket av 3 §. 

I andra stycket av 3 §regleras sökandens kostnadsansvar vid avhysning. 

Den frågan har behandlats närmare under 16 kap. 6 § i departementsför

slaget. Som framgår av vad som anförs där anser jag att sökanden bör 

svara mot staten, förutom för kostnad för utrymningen av aktuell lägenhet 

e.d .. liven för kostnad för borttransport av den avhysta egendomen till ny 

lägenhet eller magasin eller till annat lämpligt förvaringsutrymme. 

Däremot bör sökanden inte stå något ansvar för kostnader för egen

domens fortsatta förvaring eller för annan åtgärd som viisentligen avser att 
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skydda svaranden mot förlust. Första meningen andra stycket har 

utformats i enlighet härmed. 

Principen att sökanden skall svara mot staten för kostnaden för 
transport av avhyst egendom till ny lägenhet eller annat lämpligt för

varingsutrymme bör dock inte gälla undantagslöst. Skall egendomen t.ex. 

transporteras till ny lägenhet, som svaranden har fått på annan ort. bör 

sökanden inte svara för hela kostnaden. Normalt fär det anses åligga 

sökanden att ansvara för kostnad för transport till ny bostad inom en 

normalt stor kommun. även om kostnaden för transport till kommunalt 

magasin skulle ha blivit mindre. Transportkostnad som går därutöver får i 

princip anses som kostnad för sådan åtgärd som väsentligen avser att 

skydda svaranden mot förlust. 

I övrigt bör till sådana åtgärder som väsentligen avser att skydda 

svaranden mot förlust hänföras t.ex. utfodring och skötsel av en avhyst 

djurbesättning eller nödvändigt underhåll av maskiner och fordon. Det kan 

tänkas att särskilda åtgärder måste vidtas med avhyst egendom för att den 

skall kunna tåla en längre tids förvaring. Inte heller kostnaden för sådana 

åtgärder skall belasta sökanden. Med anledning av vad beredningen har 

anfört om kostnad för försäkring av svarandens egendom under transport 

eller förvaring vill jag erinra om att departementsförslaget utgår från att 

det ankommer på parterna att i mån av behov själva teckna försäkring. 

I 16 kap. 7 § departementsförslaget föreslås kronofogdemyndigheten få 

befogenhet att i samband med avhysning från annat än bostad sälja avhyst 

egendom. om svaranden inte kan omhänderta den och det inte heller går 

att anskaffa lämpligt förvaringsutrymme. Kostnad för sådan försäljning 

bör inte belasta sökanden. En bestämmelse härom har tagits upp som 

andra mening i andra stycket av 17 kap. 3 §. 

Förrättningskostnader som sökanden inte svarar för och som inte kan 

tas ut av svaranden får det allmänna stå för. I vissa fall vid avhysning kan 
ersättning tänkas utgå i form av socialhjälp. När förrättningskostnader för 

avhysning tas ut i målet av svaranden och hela kostnaden inte blir täckt. 

bör staten ha företräde för sådan kostnad som avses i andra stycket i 3 §. 

Bestämmelse härom har tagits upp i 8 § tredje stycket. 

4 § Paragrafen. som motsvarar 18 kap. 26 ~ i beredningens förslag, ger 

kronofogdemyndigheten befogenhet att befria sökanden från ansvar för 

förrättningskostnad. 

Giillande riitt. Enligt rättshjälpslagen kan fysisk person och dödsbo 

under vissa förutsättningar beviljas allmän rättshjälp i rättslig ange

lägenhet. Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den ange

lägenhet som rättshjälpen avser (9 § första stycket). Den rättssökande skall 

dock i allmänhet erlägga kostnadsbidrag. Som kostnad för rättshjälpen 

anses bl.a. avgift som utgår enligt exekutionsavgiftskungörelsen (9 §andra 

stycket 5 ). Detta gäller dock endast om allmän rättshjälp har beviljats i 
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verkställighetsärendet. Rättshjälp som har beviljats för angelägenhet som 

kan leda fram till dom eller annan exekutionstitel omfattar nämligen inte 

efterföljande verkställighet (frånsett verkställighet av säkerhetstltgärd ). I 

fall då allmän rättshjälp har beviljats av rättshjälps nämnden i angelägenhet 

som har lett till verkställbart avgörande av saken gäller emellertid enligt 6 a 

~ exekutionsavgiftskungörelsen att om kostnaderna för riittshjälpen har 

överstigit maximibeloppet för kostnads bidraget. den som har iitnjutit rätts

hjälpen är vid verkställighet av avgörandet befriad frirn skyldighet att för

skottera avgifter enligt kungörelsen och att betala sådana avgifter. om de 

inte kan tas ut i målet av motpart:n. 

Lagberedningen. Enligt beredningens mening bör sökandens åono

miska svnrigheter beaktas enligt nägot generösare grunder än som giiller 

f.n. Det är här fräga om rättssökande som har Hitt bifall till sin talan i 

själva saken. Exekutionsavgifterr:a är enligt beredningen ganska kännbara 

för den som har begränsade tillghngar. l:leredningen anser att krono

fogdemyndigheten bör fä möjlighet att befria sökanden fr{rn skyldighet att 

svara för förrättningskostnad. om verkställighet begärs av nngon som 

enligt 6-8 §§ rättshjälpslagen kan fä allmän rättshjälp. I övrigt hör krävas 

att skyldigheten att betala avgifterna skulle bli betungande för sökanden. 

En bestämmelse av denna innebö:d har tagits upp i 18 kap. 26 §. 

Beredningen framhföler att antalet ärenden i vilka sökanden befrias Mm 

betalningsskyldighet under alla omständigheter blir begränsat. Kostnaden 

skall dessutom i princip alltid tas ut av svaranden. Den föreslagna möjlig

heten kan därför enligt beredningen inte inverka mycket pti statens 

intäkter för exekutionsavgifter. 

Remi.uyttrandena. Förslaget att kronofligdemyndigheten skall kunna 

befria sökanden från att svara för förrättningskostnad har lämnats utan 

erinran av remissinstanserna. DON anser emellenid att hänvisningen till 

rättshjälpslagen är olämplig. Nämnden framhåller att praxis vid tillämp

ningen av berörda bestämmelser i rättshjälpslagen kan utvecklas i olika 

riktningar mellan rättshjälpsorganen och kronofogdemyndigheterna. 

Därtill kommer enligt DON att den föreslagna ordningen inte kan inverka 

mycket på de intäkter som stat'.;verket får genom exekutionsavgifter. 

Enligt DON:s mening bör i stället kronofogdemyndigheternas tillämpning 

av bestämmelsen regleras genom föreskrifter meddelade av RSV. 

Hovrätten för Övre Norrland och RSV anser av liknande skäl att hänvis

ningen till rättshjälpslagen bör utgL Hovrätten ifragasätter om inte krono

fogdemyndighet i stället kunde ges en allmän diskretionär riitt att efterge 

eller jämka sökandens skyldighet att svara för förrättningskostnad. om 

skäl föreligger med hänsyn till sökandens villkor eller övriga förhållanden. 

FöredraRatiden. I likhet med teredningen anser jag det lämpligt att 

kronofogdemyndigheten skall kunna befria en sökande från ansvar för 

förrättningskostnader i målet. om betalningsskyldigheten skulle vara be

tungande. Enligt min mening bör ·~mellertid en bestämmelse härom inte 
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anknytas till rättshjälpslagens regler om tillämpningsområdet för allmän 

rättshjälp. 

I enlighcr hiirmcJ anges i 4 * i departementsförslaget alt krono

fogdemyndigheten far helt eller delvis befria sökanden frän att ansvara för 

förr~ittningskostnaderna, om skyldigheten skulle vara betungande. 

Tillämpningen bör vara restriktiv. Som framgår av lydelsen kan befrielse 

frän koslnadsans varet begränsas till viss del av kostnaderna i målet. Jag 

vill understryka vad beredningen har framhållit om att den föreslagna 

befögenheten inte kan antas inverka nämnvärt på statens inkomster 

genom exekutionsavgifter. 

När befrielse frän kostnadsansvaret har meddelats. följer av 5 § i 

departementsförslaget att sökanden inte heller är skyldig att förskottera 

kostnaden. Befrielsen inverkar diiremot inte på svarandens skyldighet att 

betala kostnaden. 

5 § I paragrafen ges bestämmelser om skyldighet för sökanden att 

förskottera förrllttningskostnad och om verkan av att förskott inte lämnas. 

Den motsvarar 18 kap. 6 § och 2 kap. 16 ~första stycket (delvis) bered

ningens förslag. 

Giil/ande riitt. Enligt 198 s 3 mom. UL är den som begär utmätning eller 

annan atgärd i sfldant mäl skyldig att förskottera kostnaden för åtgärden. 

om utmätningsmannen eller överexekutor påkallar det. I fråga om annan 

verkställighet gäller enligt 199 § J mom. första meningen UL alt sökanden 

är skyldig att förskottera kostnaden. om utmätningsmannen begär det. 

Betalas inte förskott inom förelagd tid. fär enligt 198 * 4 mom. och 199 § 3 

mom. andra meningen verkställigheten inställas. Enligt förstnämnda 

lagrum gäller dessutom att om försäljning av utmätt egendom inställs 

därför att förskott inte betalas, utmiltningsmannen eller överexekutor kan 

besluta att utmätningen skall gä äter. 

Laghered11i11ge11. Beredningen föreslår i första stycket av 18 kap. 6 §en 

generell besciimmelse att förrättningskostnad för vilken sökanden svarar 

skall förskotteras av honom. om kronofogdemyndigheten begär det. Enligt 

beredningen kan i administrativ ordning ges närmare instruktioner för 

kronofogdemyndigheten om när förskott skall begäras. 

Paragrafens andra stycke reglerar verkan av att förskott inte betalas 

inom förelagd tid. Där anges att verkställigheten (eller handräckningen) får 

inställas i sådant fall samt att kronofogdemyndigheten även kan häva 

redan vidtagen :\tgärd. 

Beträffande det i 18 kap. J *andra stycket andra meningen i berednings

förslaget behandlade fallet all gemensamt intecknad fastighet har dragits 

in i förfarandet på begäran av annan än sökanden anmärker beredningen 

att om sökanden är skyldig att förskottera försäljningskostnad m.m. även 

för den indragna fastigheten men underlåter att göra detta. hela förfarandet 

får inställas i fall kronofogdemyndigheten inte anser sig kunna avstå från 
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förskott. Om kronofogdemyndigheten kräver förskott, kan sökanden 
sålunda inte nöja sig med att förskottera kostnaden för försäljning av den 

fastighet som han vill ha såld, i förhoppning att indragningen av den andra 

fastigheten skall gå om intet. 

Rcmis.n·ttrandena. Ra11kfiire1;-i11Re11 utgår från att tillämpningsföre

skrifter rörande förskottering av förrättningskostnader kommer att 

innehålla att bank inte ~kall vara skyldig att lämna förskott. Även jord

hrukska.H1'./i"irb1111det anser att förskott inte behöver krävas av bank. 

eftersom någon tvekan om betalr:ingsförmågan inte torde råda. 

Lydelsen av paragrafens andra stycke kritiseras av kro11<~fogdefiire-

11inge11. ;,om anser att bestämmelsen bör innehålla att ansökningen skall 

avvisas om förskott inte betalas inom förelagd tid samt att krono

fogdemyndigheten i sådant fall skall häva redan vidtagen åtgärd. 

Fiiredraglllulen. Första stycket i 5 * i depanementsförslaget överens

stämmer med första stycket i 18 kap. 6 § i beredningens förslag. I samma 

stycke har emellenid tillagts en föreskrift om att staten, kommun. lands

tingskommun och kommunalförbund inte är skyldiga att förskottera 

förrättningskostnad ljfr 2 kap. 16 *första stycket i beredningens förslag). I 

allmänna mål är staten resp. konmun som sökande enligt I 3 § generellt 

befriad från att betala förrättningskostnad. Vid meddelande av verkstäl

lighetsföreskrifter får övervägas om kronofogdemyndigheten bör avstå 

från att avkräva bl.a. bank förskott på förrättningskostnad. 

En remissinstans har kritiserat beredningens förslag om verkan av att 

begärt förskott inte betalas och ansett att i sådant fall verkställigheten 
alltid skall inställas och vidtagen åtgärd hävas. Med anledning härav vill 
jag påpeka att begäran om förskott kan avse en begränsad åtgärd i målet, 

som kan underlåtas utan att inverka på förfarandet i övrigt, t.ex. förord

nande av syssloman. Verkan av försummelse att erlägga begärt förskott 

bör därför bli beroende av omständigheterna i det särskilda fallet. Jag 

godtar sålunda vad beredningen har föreslagit. 

Uttagande av förrättningskostnade1r 

Förevarande avsnitt i depanernentsförslaget innehåller bestämmelser 

om uttagande av förrättningskostnader hos svaranden. Till avsnittet har 

också förts bestämmelse motsvarande 18 kap. 7 § beredningsförslaget om 

uttagande av förrättningskostnad hos sökanden. 

6 § I denna paragraf. som motsvarar 18 kap. 8 § beredningsförslaget. 

meddelas en allmän föreskrift att förrättningskostnad skall tas ut utan 

särskild begäran. 

Laf?hl!redningen. Beredningen framhåller att förrättningskostnaderna 

kan antas vara kända för kronofogdemyndigheten. De bör utan särskilt 

yrkande tas ut som normala omkostnader. Härigenom tillgodoses också 
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bäst det allmännas intresse av att fä betalt för dessa kostnader. I 18 kap. 8 

§ föreslås därför en föreskrift att kronofogdemyndigheten skall självmant 

ta ut förrättningskostnad hos svaranden enligt vad som sägs i följande 

paragrafer. Beredningen påpekar att detta gäller även förrättningskostnad 

för säkerhetsåtgärd i fall som avses i 11 och 12 ~*. Givet vis skall krono

fogdemyndigheten iaktta vad som kan vara föreskrivet i exekutionstiteln. 

Beredningen påpekar att någon formlig förmånsrätt för förrättnings

kostnad inte gäller annat än om den skulle omfattas av pantförskrivning. 

Av andra regler i förslaget följer alt förrättningskostnad i mål om 

utmätning som regel inte får inkräkta på fordringar med bättre rätt än 

exekutionsfordringen utan skall utgä näst före denna. Fordran med 

förmånsrätt i lös egendom som inte är förenad med besittning kan dock fä 

vika för förrättningskostnader. om egendomen säljs utan att nämnda 

fordran hlir täckt. 

I detta sammanhang anmärker bereuningen att uttagande! av förrätt

ningskostnad enligt förslaget inte förutsätter att kronofogdemyndigheten 

genom särskilt beslut har ålagt svaranden att svara för kostnauen. 

Myndigheten skall i allmänhet i stället t.ex. i samband med utmätning 

direkt ta ut kostnaderna i målet. När målet väl är avslutat föreligger enligt 

förslaget inte någon exekutionstitel som kan ge sökanden möjlighet att 

begära utmätning för förrättningskostnader som inte har kunnat tas ut av 

svaranden. Detta gäller även mål om verkställighet av annan förpliktelse 

än betalningsskyldighet. Beträffande sådana mål förutsätts för att mälet 

skall fä avslutas att även försök har gjorts att ta ut förrättningskostna

derna. 

Enligt beredningens förslag föreligger inte n1\.got hinder att sökanuen vid 

domstol väcker talan om skyldighet för svaranden att på grund av det 

materiella rättsförhållandet mellan parterna ersiitta förrättningskostnad 

som inte har kunnat tas ut i verkställighetsmålet. 

Föredraf?anden. Jag delar beredningens mening att kronofogdemyn

digheten hör utan särskild begäran ta ut förrättningskostnaden av svaran

den, när denne är skyldig att betala kostnaden. Målet bör sålunda inte 

avslutas förrän försök har gjorts att ta ut förrättningskostnaderna. Detta 

gäller vare sig målet avser utmätning eller annan verkställighet. 6 * i 
departementsförslaget överensstämmer alltså med 18 kap. 8 * i bered

ningens förslag. I departementsförslaget har emellertid bestämmelsen 

vidgats till att avse även uttagande av förrättningskostnader hos sökanden. 

Där anges sålunda att kronofogdemyndigheten skall ta ut förrättnings

kostnader utan särskild begäran. 

I likhet med beredningens förslag utgår departementsförslaget frän att 

sökanden, i fall då förrättningskostnaden inte har kunnat tas ut av 

svaranden på grund av dennes betalningsoförrnåga. kan vända sig till 

domstol och skaffa sig en exekutionstitel mot svaranden pi\ dennes betal

ningsskyldighet. 
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7 § Paragrafen innehåller bestämmelser om uttagande hos svaranden av 

förrätrningskostnader i mal om utmätning och kostnad för handräckning 

efter exekutiv försäljning. Den motsvarar i det för· liänseendet 18 kap. 9 * 
i beredningens förslag. 

Gällande riitf. Enligt 198 * I mom. första meningen lJ L skall kostnaden 

för utmätning och det fortsatta förfarandet utgt1 ur köpeskillingen för den 

utmätta egendomen, behållen av:rnstning eller andra tillgängliga medel. 

Lagberedningen. I 18 kap. 9 :l första meningen i beredningens förslag 

föreskrivs i saklig överensstämmelse med 198 * I mom. första meningen 

UL att förriittningskostnad för utmiitning och senare åtgärd i utmiitnings

ärende tas ut ur köpeskillingen för såld egendom. behållen avkastning eller 

andra tillghngliga medel. I förslaget anges vidare i en andra mening att 

förrättningskostnaden vid behov för genast utsökas hos svaranden. Bered

ningen pilpekar att om sökanden har förskotterat kostnad och denna tas ut 

ur köpeskillingen för såld egendom eller andra medel. kronofogdemyn

digheten givetvis skall redovisa motsvarande belopp till sökanden. 

Beredningen framhåller att förslaget inte ger sökande. som har tvingats 

betala kostnad för misslyckat utmätningsförsök, rätt all fri kostnaden 

uttagen hos gäldenären som förriittningskostnad i ett senare m:'tl. 

Vidare erinrar beredningen om att departementschefen i samband med 

1971 flrs ändringar i lJ L uttalade sig om förrättningskostnaderna i det fallet 

att utmätning av samma egendom har skett för flera oprioriterade borge

närers räkning (prop. 1971:20 s. 329). Om utm;itningarna hade skett sam

tidigt, borde sökandenas sammanlagda förrättningskostnader först tas ut 

ur köpeskillingen för den utmätta egendomen och andra tillgängli~a medel. 

Vad som återstod fick fördelas mellan sökandena. Beredningen framhi\ller 

att uttalandet är tillämpligt iiven på beredningens förslag. Om egendomen 

däremot hade utmätts successivt, borde enligt departementschcfen sökan

dena. i mån av tillgång på medel. fä täckning för sina kostnader liksom för 

sina fordringar i den ordning som utmätningarna hade skett. Beredningen. 

som ansluter sig till uttalandet. p::\pekar att detta torde innebära att den 

som först har fått utmätning skall fä betalt såväl för kostnaderna som för 

sin fordran innan den som därnäst har fiHt utmätning får betalning för sina 

kostnader och sin fordran osv. Beredningen erinrar om att departem..:nts

chefcn har tillagt att kostnader som fick anses vara gemensamma. t.ex. 

kostnad för försäljning och vårda\' egendomen. fick tas ut först. 

Tillräckliga skäl att reglera hithörande konkurrensspörsmål i lagtexten 

föreligger inte enligt beredningen. 

Remissyttrandena. RS V tar upp frågan hur kostnaderna skall tas ut ur 

utmätt egendom i fall då utmätning av samma egendom har skett samtidigt 

för flera borgenärers oprioriterade fordringar. Enligt verkets mening har 

effekterna av den av departementschefen i prop. 1971 :20 förordade 

metoden inte beaktats tillräckligt Metoden innebär att borgenär med 

mindre fordran gynnas framför borgenär med större fordran därigenom att 
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alla borgenärer har större utsikter att. oavsett fordringens storlek, få sina 
utsökningsavgifter betalda. Så blir emellertid inte fallet om köpeskillingen 

fördelas proportionellt i förhållande till fordringsbeloppen inkl. vars och 
ens exekutionskostnader. Denna metod innebär att sökande med mindre 
fordran får i större utsträckning själv betala utsökningsavgiften. I de mål i 
vilka utsökningsavgift inte skall tas ut. t.ex. allmänna mål och mål om 
uttagande av underhållsbidrag, ger sistnämnda metod otvivelaktigt en mer 

rättvis utdelning. RSV anser för sin del riktigast att fördelningen sker 
enligt denna metod men medger att den av departementschefen förordade 

metoden kan vara något mera praktisk i enstaka fall. 

Föredraganden. Första stycket av 7 § i departementsförslaget överens

stämmer med 18 kap. 9 § i beredningens förslag. Bestämmelsen om att 

förrättningskostnader i utmätningsmål vid behov får utsökas hos gälde

nären torde inte behöva tillämpas ofta. eftersom kostnaderna i allmänhet 
kan beräknas när utmätning sker för sökandens fordran. Om t.ex. 

kostnaden blir större än som har antagits eller om gäldenären betalar sin 

skuld till sökanden men däremot inte uppkommen förrättningskostnad, 
kan emellertid utmätning behöva ske enbart för uttagande av förrättnings

kostnaden. 
Beträffande det fallet att viss egendom samtidigt har utmätts för två eller 

flera borgenärers oprioriterade fordringar torde f. n .. i enlighet med vad 

som förordades i samband med 1971 års lagstiftning, gälla att sökandenas 
sammanlagda kostnader skall tas ut först oberoende av fordringarnas 

storlek. Detta har kritiserats av RSV. som har menat att man uppnår ett 
mera rättvist resultat om medlen fördelas proportionellt efter varje 

sökandes fordran inkl. förrättningskostnad. För egen del anser jag emel

lertid riktigast att alla förrättningskostnader tas ut först, oberoende av 
fordringarnas storlek. Så bör under alla förhållanden ske beträffande 
försäljningsavgift eller annan förrättningskostnad som är gemensam för 
sökandena. Det framstår enligt min mening som naturligt att även övriga 
omkostnader tas ut först, innan återstoden fördelas mellan borgenärernas 
fordringar. Jag godtar sålunda beredningens mening. 

När utmätt egendom har sålts, har köparen enligt 8 kap. 17 § i departe

mentsförslaget rätt att vid behov få handräckning av kronofogdemyn

digheten för att komma i besittning av vad han har förvärvat. Handräck

ningen ges utan kostnad för köparen (3 § första stycket ovan). Kostnaden 

skall emellertid tas ut av gäldenären eller annan som har underlåtit att 

lämna ut eller avträda egendomen. Andra meningen i förevarande paragraf 
innehåller i enlighet härmed en bestämmelse om att förrättningskostnad 

för handräckning enligt 8 kap. 17 § fär genast utsökas hos svaranden. 

8 § Paragrafen innehåller bestämmelser om uttagande hos svaranden av 

förrättningskostnader för annan verkställighet. Första stycket motsvarar 

18 kap. 10 §i beredningsförslaget. Andra och tredje styckena i paragrafen 

saknar motsvarighet i beredningens förslag. 
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Giillande rätt. Beträffande beslut som skall verkställas på annat sätt än 

genom utmätning gäller enligt 199 § I mom. första meningen UL att 

kostnaden för verkställigheten får utmätas hos svaranden endast om 

beslutet innehåller föreskrift om att verkställigheten skall ske på den för

lorande partens bekostnad. B·~stämmelsen gäller även utslag av över

exekutor i handräckningsmäl. 

Lagberedningen. Enligt beredningen måste det även beträffande annan 

verkställighet än utmätning vara det naturliga att en vinnande part är be

rättigad till verkställighet på den förlorande partens bekostnad. Det synes 

inte heller motiverat att en kärande skall behöva framställa yrkande 

därom i rättegången för att regeln skall komma i tillämpning på verkstäl

lighetsstadiet. Däremot kan det enligt beredningen möjligen tänkas att 

domstolen i nägot undantagsfall kan finna att verkställighet inte bör ske pä 

svarandens bekostnad. t.ex. om ett hus skall rivas eller bortföras och det 

materiella rättsläget inte innebär att svaranden skall betala detta. Nägon 

ändring i denna del bör inte inträda därför att svaranden har bestritt 

begäran om rivning eller bortförande. Dessa frågor bör vid behov redas ut i 

rättegängen och i domslutet bör i förekommande fall anges att svaranden 

inte skall betala viss kostnad. 
I enlighet med det sagda innehåller beredningens förslag i 18 kap. 10 § 

att förrättningskostnad för verkställigheten får genast utsökas hos svaran

den. om inte annat följer av exckutionstiteln. Beredningen framhåller att 

om exekutionstitelns innebörd i något fall skulle vara oklar. krono

fogdemyndigheten får söka tolka vad som skall anses vara avsett. Att 

hänvisa frågan till särskild rättegång anser beredningen inte vara motive

rat. 
Beredningen päpekar att av förslaget följer att domstol inte har anled

ning att ge föreskrift om verkställighet pä svarandens bekostnad. 

Föredraganden. Första stycket i förevarande paragraf i departements

förslaget överensstämmer i sak ned 18 kap. 10 §i beredningens förslag. 

Eftersom departementsförslaget utgär frän att det skall ankomma på 

domstol att förordna om handräckning (frånsett det fall som avses i 8 kap. 

17 § ). utgör genomförande av handräckningsbeslut verkställighet i U B:s 

mening. Pä grund härav har i första stycket undantag föreskrivits beträf

fande verkställighet av kvarsta(! eller annan säkerhetsåtgärd. Då det på 

detta stadium inte är klarlagt om sökanden har något anspråk. bör 

nämligen förrättningskostnaden för åtgärden inte tas ut av svaranden. I 

stället bör sökanden kunna begära ersättning för kostnaden av svaranden 

som en rättegångskostnad i det mål vari anspråket prövas. Någon särskild 

föreskrift om denna möjlighet har. som jag har anfört under kapitel

rubriken. inte ansetts behövlig. Jag vill understryka att bestämmelsen i 

första stycket av förevarande paragraf däremot är tillämplig på verkstäl

lighet av annat handräckningsbeslut. t.ex. angå.ende avhysning eller 

förpliktelse att återställa visst föremäl. 
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Som andra stycke i 8 §i departementsförslaget har tagits upp en bestäm

melse som avser det fallet att egendom som berörs av avhysning inte kan 

tas om hand för förvaring och diirför smjs med stöd av I fi kap. 7 §. Av 

köpeskillingen för egendomen bör di\ tas ut kostnaden för försäljningen. 

Betalar inte svaranden övriga förrUttningskostnader i mi\let. finns ingenting 

som hindrar kronofogdemyndigheten att utmäta svarandens fordran på 

behi\llningen efter avdrag för försiiljningskostnaden. 

Enligt 3 *andra stycket svarar sökanden inte mot staten för alla förrätt

ningskostnader i samband med avhysning. Under) § har jag framhi\llit att 

staten bör ha företriide framför siikanden. om endast en del av kostna

derna i st1dant mal kan tas ut av -;varanden. I enlighet härmed anges i tredje 

stycket av X * att niir förriittningskostnader för avhysning tas ut hos 

svaranden. kostnad som avses i 3 ~ andra stycket har företräde framför 

annan fiirrättningskostnad. 

9 § Paragrafen innehtiller bestiimmelser att förriittningskostnad för 

siikerhctsätgärd i vissa fall för tas ut i ett senare mi\l om verkställighet. 

Den motsvarar 18 kap. 11 och I~** i beredningens förslag. 

Giilla11de rcitt. Enligt 198 ~ 5 morn. U L gäller i fråga om egendom som 

var belagd med kvarstad när den utmiittes att iiven kostnad för kvar

staden räknas som kostnad för utmiitningen. 

Laghered11i11ge11. Beredningen föreslår i 18 kap. 11 * en bestämmelse 

som generellt anger att förrättningskostnad för säkerhetsåtgärd. vilken 

alltjämt beslår när verkställighet iiger rum för fordran eller annat anspråk 

som sökanden har aberopal för säkerhetsfltgärden. räknas som förrätt

ningskostnad för verkställigheten. 

Beträffande kvarstad för fordran framhaller beredningen önskvärdheten 

av att kvarstadsborgenären~ stiillning förbättras såvitt gäller kostnaderna 

för kvarstaden. Om annan borgenär får utmiitning av egendomen. bör 

sålunda kvarstadsborgenärens kostnad kunna utga ur denna. Kvarstaden 

kan. enligt vad beredningen påpekar. ibland ha räddat egendomen i\t 

borgenärerna. Även i andra fall synes det beredningen rimligt att kvar

stadsborgenären gottgörs för sina utgifter. 

Bestämmelse i enlighet med det anförda har beredningen tagit upp i 18 

kap. 12 *· Enligt denna paragraf skall förrättningskostnad för kvarstaden 

räknas som förrättningskostnad i utmätningsmi\let. trots att utmätningen 

äger rum för annan fordran. Härav följer att kostnaden skall tas ut hos 

svaranden och beloppet redovisas till kvarstadssökanden. om denne har 

förskotterat kostnaden. 

Beredningen p:'lpekar i detta sammanhang att utmätning kan enligt 17 

kap. 9 *i förslaget föranleda att utmätning anses ha ägt rum även för kvar

stadssökandens fordran. Kvarstadssökanden och utmätningssökanden 

skall då behandlas som två. utmätningssökande. Har kvarstadssökanden 

förskotterat kvarstadskostnaden. skall kronofogdemyndigheten förfara på 
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samma sätt som när en av f 1era utmätningssökande har förskotterat 

kostnad och utmätning sker saff:tiJigt för deras fordringar. 

Fiiredraxanden. Jag godtar t·eredningens förslag att den som har fått 

kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd skall kunna ta ut förrättnings

kostnaden för verkst.ällighet av åtgärden av svaranden i samband med 

verkställighet av dom eller anmn exekutionstitel varigenom anspråket har 

fastställts. Vidare bör i enlighet med beredningens förslag förrättnings

kostnaden för kvarstad för fordran fä tas ut i senare utmätningsmäl, även 

om utmätningen äger rum för annan fordran än kvarstadssökandens. 

De bestämmelser i ämnet som beredningen har föreslagit i 18 kap. 11 och 

12 ** har i departemcntsförslaget förts samman till en paragraf. Samtidigt 

har lydelsen jämkats något bl.a. med hänsyn till att även genomförande av 

kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd utgör verkställighet i departe

mentsförslagets mening. 

Som jag har framhållit i det föregående kan den som har sökt verkstäl

lighet av säkerhetsåtgärd yrka ersättning för förrättningskostnaden i mål 

angående huvudsaken. Denna möjlighet står till buds vid sidan av vad som 

sägs i förevarande paragraf. 

10 § Denna paragraf. som mot~.varar 18 kap. 13 §i beredningens förslag, 

innehåller föreskrifter om uttagande av vissa kostnader i mi:ll om kvarstad. 

Gällande rätt. Enligt 183 § 3 mom. och 185 § 2 mom. andra meningen 

UL kan överexckutor under vissa förutsättningar förordna att lös egendom 

som är föremål för kvarstad eller skingringsförbud skall säljas. I 199 § I 

mom. andra meningen föreskrivs att kostnad för s!ldan försäljning skall 

utgå ur behållningen. 
Enligt 15 kap. 7 § andra styc:<et RB kan domstol. som har meddelat 

skingringsförbud på fast egendom, under vissa villkor förordna god man 

att förvalta egendomen. För såd<:nt fall föreskrivs i samma stycke att den 

part som har begärt åtgärden är skyldig att till bestridande av nödig 

kostnad för egendomens förvaltning erlägga förskott med belopp som 

bestäms av domstolen. Motsvarande befogenhet att förordna syssloman 

att förvalta fast egendom som är föremål för skingringsförbud tillkommer 

enligt 181 § U L överexekutor. Även i detta fall torde sökanden vara 

skyldig att på begäran förskottf:ra kostnaden (jfr 199 § 3 mom. ULl. 

Någon bestämmelse om att god1! mannen resp. sysslomannen fär ta ut 

arvode och omkostnader ur avkastningen finns inte. I vad mån sådan 

befogenhet ändå föreligger synes oklart. 

Lagberedningen. Beredningen erinrar om att kvarstad och skingrings

förbud enligt beredningens förslag ersätts av ett gemensamt institut, 

benämnt kvarstad. Förslaget inne1Mler i 17 kap. 7 §andra stycket och 10 § 

andra stycket bestämmelser om försäljning av kvarstadsbelagd lös 

egendom i visst fall. I saklig överensstämmelse med 199 § I mom. andra 

meningen UL innehåller 18 kap. 13 §första stycket en bestämmelse att om 
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lös egendom som har belagts med kvarstad säljs enligt nyssnämnda 

lagrum i 17 kap., förrättningskostnaden för försäljningen skall tas ut ur 

behållningen. Enligt beredningen är det inte påkallat att. om det är en 

fordran som har belagts med k varslad och betalning för fordringen har 

influtit. medge att kostnad för indrivningen får tas ur ur influtna medel. 

Frågan har så ringa praktisk betydelse att någon bestämmelse inte kan 

anses behövlig. 

I fråga om kvarstad på fast egendom följer av 17 kap. 6 § andra stycket 

beredningsförslaget att förordnande enligt 13 kap. 8 eller 9 * kan meddelas 

rörande omhändertagande av avkastning eller vård om själva fastigheten. 

Däremot kan sådan kvarstad inte leda till att egendomen säljs. Beträffande 

kostnaden för nämnda mer eller mindre omfattande förvaltning föreslås i 

andra stycket av 18 kap. 13 * en bestämmelse enligt vilken kostnaden får 

tas ut ur den behållna avkastningen. Beredningen påpekar att om förvalt

ningskostnaden medför att svaranden åsamkas en onödig utgift. denna 

omfattas av skadeståndsskyldighet som åvilar sökanden bl.a. om hans 

talan mot svaranden inte vinner bifall. 

Föredraganden. Även departementsförslaget ger kronofogdemyn

digheten befogenhet att under vissa förutsättningar sälja lös egendom som 

är föremål för kvarstad (16 kap. 14 § tredje stycket och 16 ~ andra 

stycket). Vidare föreslås att kronofogdemyndigheten i fråga om kvar

stadsbelagd fastighet vid behov skall kunna förordna om sysslo

mannaskap som avses i 12 kap. 8 och 9§§I16 kap. 14 §andra stycket och 

16 § andra stycket). 

I likhet med beredningen anser jag att kostnaden för försäljning av kvar

stadsbelagd lös egendom och kostnaden för sysslomannaskap beträffande 

kvarstadsbelagd fast egendom bör tas ut ur köpeskillingen resp. ur 

behållen avkastning. Jag godtar sålunda vad beredningen har föreslagit. 

11 § Paragrafen innehåller bestämmelse om uttagande av förrättnings

kostnad hos sökanden. Den motsvarar 18 kap. 7 §i beredningens förslag. 

Giillande rätt. Enligt 198 § I mom. andra meningen UL gäller att förrätt

ningskostnad i mål om utmätning. som inte kan tas ut ur köpeskillingen för 

den utmätta egendomen. behållen avkastning eller andra tillgängliga 

medel, skall betalas av utmätningssökanden eller, om den avser åtgärd 

som annan har begärt, av denne och får omedelbart utmätas. r fråga om 

annan verkställighet än utmätning gäller enligt 199 § 2 mom. att kostnad 

som inte har kunnat tas ut enligt I mom .. dvs. hos den förlorande parten 

eller ur behållningen när egendom under kvarstad eller skingringsförbud 

har sålts. skall betalas av sökanden och fär omedelbart utmätas hos 

honom. 

Lagberedningen. 1 saklig överensstämmelse med gällande lag innehåller 

18 kap. 7 § beredningsförslaget en bestämmelse att om sökanden inte har 

förskotterat förrättningskostnad för vilken han svarar och kostnaden inte 
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får eller har kunnat tas ut i målet hos svaranden. den får genast utsökas 

hos sökanden. Beredningen påpekar att bestämmelsen självfallet är 

tillämplig även om förskott har Himnats för viss åtgärd men annan åtgärd i 

målet har vidtagits utan att kostn:iden för den åtgärden har förskotterats. 

FiiredraK111uien. 11 § i departe11entsförslaget överensstämmer. frånsett 

ett par mindre redaktionella jämkningar. med beredningens förslag. 

Kostnader i tvist vid fördelning 

12 § Paragrafen innehåller besHimmelser om kostnader vid sådan tvist 

vid fördelning av medel som kronofogdemyndigheten själv prövar. Den 

motsvarar 18 kap. 24 och 25 §§ be:redningsförslaget. 

Giillande riitt. Vid överexeku::ors prövning av fördelningstvist enligt 

151 § 3 mom. U L gäller i fråga om kostnaderna den allmänna bestäm

melsen i 197 § UL. Enligt denna paragraf bestämmer överexekutor efter 

vad som är skäligt om och till vad belopp den förlorande parten skall 

ersätta motparten för hans kostnad i målet. 

Lagberednin)?en. Enligt 14 kap. 9 § tredje stycket beredningsförslaget 

skall kronofogdemyndigheten under vissa förutsättningar kunna själv 

pröva tvist rörande fordran vid fördelning av medel som har influtit i mål 

om utmätning. Enligt beredningen bör i sådan tvist reglerna i 18 kap. RB 

tillämpas i fråga om rättegångskm.tnaderna. En regel härom har tagits in i 

18 kap. 24 § i beredningens förslag. 

När kronofogdemyndigheten prövar tvist som nu har sagts kan myndig

heten alltefter partsställningen och utgångcn av målet komma att ålägga 

sökanden. svaranden eller tredje man skyldighet att ersätta process

kostnad. Det är enligt beredningen mest konsekvent att verkställigheten av 

sådan betalningsskyldighet fär följa reglerna för dom som avses i 3 kap. 7 § 

tredje stycket i förslaget. Tvist som här är i fråga rör inte så mycket själva 

fördelningsreglerna som befogenheten av de fordringsanspråk som har 

framställts. Kostnadsersättningarna kan också komma att uppgå till förhål

landevis höga belopp. I enlighet härmed föreslår beredningen i 18 kap. 25 § 

att beslut. varigenom kronofogdemyndigheten har ålagt ersättnings

skyldighet enligt 24 §. verkställs lika med dom som avses i 3 kap. 7 §tredje 

stycket. 

Remissyttrandena. RSV föreslår att tillämpligheten av 18 kap. RB 

begränsas så att ränta inte utgår på rättegångskostnad i tvist som avses i 14 

kap. 9 § tredje stycket i förslaget. Verket framhåller att sådan ersättning 

kommer att uppgå till måttligt belopp och att den ränta som skulle bli 

aktuell är blygsam. 

Föredraganden. Bestämmelserna i förevarande paragraf i departe

mentsförslaget överensstämmer i sak med 18 kap. 24 och 25 §§ bered

ningsförslaget. Det har emellertid synts lämpligt att föra samman bestäm

melserna till en paragraf. 
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En remissinstans har ansett att riinta inte bör utgå på riittegångskostnad 

1 tvist som nu avses. Enligt min mening är det dock inte tillräckligt 

motiverat att göra undantag frän RB:s regler beträffande ränta på kostna

derna. Tvist vid fördelning skall i allmänhet prövas av domstol och i fall 

som avses i 13 kap. 7 ~tredje stycket i departementsförslaget triider krono

fogdemyndigheten i domstolens stiille. Man torde dessutom kunna utgä 

frän att kronofogdemyndigheterna inte kommer att själva pröva fördel

ningstvist i någon större omfattning. 

I fräga om fördelnings! vist som kronofogdemyndigheten själv prövar har 

heredningen ocksh föreslagit att myndigheten vid tillämpning av rätts

hjälpslagen skall räknas som allmän domstol ( 18 kap. 28 § ). Förslaget 

innebär att kronofogdemyndigheten i sådan tvist bl.a. skall kunna fast

ställa ersiittning till biträde ht part som htnjuter rättshjälp. För egen del vill 

jag framhiHla att eftersom kronofogdemyndigheten vid prövning av fördel

ningstvist triider i domstols ställe, det kan sägas vara följdriktigt att 

myndigheten även skall ha domstols befogenheter i fråga om rättshjälp. 

Man kan emellertid utgå frän att fördelningstvist endast undantagsvis 

kommer att prövas av kronofogdemyndighet. Att fråga om rättshjälp 

uppkommer i sådan tvist blir naturligtvis ännu mera sällsynt. Härav följer 

alt något egentligt behov av den föreslagna befogenheten för krono

fogdemyndighet inte föreligger. Härtill kommer att förslaget inte är väl 

förenligt med den fördelning av befogenheter som gäller enligt rättshjälps

lagen. 
I detta sammanhang vill jag nämna att i betänkandet (SOU 1977:49) 

Översyn av rättshjiilpssystemet har föreslagits en ny rättshjälpslag. Betän

kandet innehåller bl.a. nya regler om i vilken ordning ersättning till offent

ligt bitriil.lc fastställs. Bl.a. föreslås att överexekutor skall kunna fastställa 

sädan ersiittning. En sådan befogenhet blir tillämplig bl.a. i fall då över
exekutor enligt 151 § 3 mom. UL själv prövar fördelningstvist. Förslaget 

iiverviigs f. n. i justitiedepartementet. 
Med hänsyn till det anförda har i departementsförslaget inte tagits upp 

någon hestämmclse som ger kronofogdemyndigheten domstols befogen

heter vid tillämpning av rättshjälpslagen. Frågan om eventuellt vidgade 

hefogenheter för kronofogdemyndigheten på detta område få.r tas upp i 

anslutning till det pågående arhetet med reformering av rättshjälps

systemet. 

Särskild föreskrift beträffande allmänna mät 

13 § Paragrafen, som saknar motsvarighet i beredningens förslag, tar 

upp en bestämmelse om kapitlets tillämpning i allmänna mål. 

Fiiredragande11. Liksom f.n. bör staten i egenskap av sökande i 

allmänna mål vara hefriad från att betala förrättningskostnad när den inte 

kan tas ut av motparten samt att erlägga förskott (jfr 6 § andra stycket 
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exekutionsavgiftskungörclsen ). Motsvarande befrielse bör gälla niir 

kommun är sökande i allmiint m:ll. I enlighet härmed anges i 13 * i departe

mentsförslaget att bestiimmelserna i 2- 5 ~* om sökandens ansvar för 

förrättningskostnader inte gäller i allmlint mål. 

Jag vill påpeka att hestämmelsen inte inverkar på annan sakiigares 

ansvar för förrättningskostnad. Den som har begärt indragning av 

gemensamt intecknad fastighet svarar alltsi'I i fall som avses i 2 * andra 

stycket andra meningen inte för kostnad som föranleds av indragningen. 

även om indragningen sker vid försiiljning i allmiint mål. 

18 kap. Besvär 

Förevarande kapitel innehåller hestämmelser om talan mot kronofogde

myndighets beslut och om klagan i övrigt i utsökningsmål. Kapitlet 

motsvarar 19 kap. 22-45 §§ i beredningens förslag. I gällande rätt 

motsvaras hestiimrnelserna av 10 och 11 kap. UL samt av vissa föreskrifter 

i införsellagen. Stl... LfL och FfL. 

Gii/lande riitT. Talan mot utrnätningsmans beslut eller åtgärd i utsök

ningsmål skall enligt 200 § UI. och 25 § införsellagen föras hos över

exekutor. Den som är missnöj,: med överexekutors beslut kan anföra 

besvär i hovrätten (211 § U I.). Talan rnoi hovrättens beslut fullföljs genom 

besvär till högsta domstolen. I :1 och 11 kap. U L innehåller åtskilliga 

bestiimmelser rörande klagan över utmiitningsmanncns och övercxekutors 

beslut och beträffande förfarandet hos övercxekutor i överklagade mål. I 

fri'lga om fullföljd av talan i u tsökningsmål till hovrätten och högsta 

domstolen och rättegången i sådana fullföljda mål har enligt 21 § Rp 

bestämmelserna i RB motsvaran.Je tillämpning. i den män inte särskilda 

föreskrifter är meddelade. I UL meddelas vissa sådana särskilda före

skrifter. 

Laxbered11i111:e11. Som tidigare har nämnts föres]' beredningen att 

överexekutor avskaffas som överinstans och att talan mot krono

fogdemyndighetens beslut skall föras direkt i hovrätten. Mot hovrättens 

beslut skall besvär kunna anföras i högsta domstolen. Vid övervägande av 

den nyreglering som påkallas av överexekutors avskaffande har bered

ningen beaktat bestämmelserna i RB om fullföljd av talan till hovrätt mot 

underrätts beslut och i förvaltningsprocesslagen om fullföljd av talan till 

kammarrätt. Även förvaltningslagens regler har uppmärksammats. 

Mot bakgrund härav föreslar beredningen i 19 kap. ett flertal bestäm

melser rörande klagan över kronofogdemyndighets beslut, bl.a. om 

taleriitt, förbud mot talan eller mot särskild talan, besvärstid, hesvärs

inlaga m.m. I fråga om förfarandet i hovrätten i överklagat utsökningsmål 

samt om talans fullföljd till högsta domstolen och rättegången där utgår 
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förslaget från att RB:s bestämmelser på grund av 21 § Rp är tillämpliga. 

Beredningen föreslår emellertid en del avvikande eller kompletterande 

föreskrifter. 
Remi.uyttrandena. Trots att RH:s tillämplighet vid fullföljd av talan i 

utsökningsmål till hovrätten följer av 21 ~ Rp anser S1•ea Juwrätt att en be

stämmelse härom bör föras in i VB. Enligt domareförbundet är det med 

hänsyn till de många olika typer av fullföljda utsökningsmål som kan 

förekomma i hovrätten inte alldeles självklart om RB, förvaltningslagen 

eller förvaltningsprocesslagen skall tillämpas analogiskt i oreglerade frågor 

beträffande förfarandet i hovrätten. Förbundet anser att saken bör 

övervägas under det fortsatta arbetet på U B. Enligt DON rftder f.n. i vissa 

avseenden osäkerhet om vilka regler som gäller vid handläggningen av 

utsökningsmål i hovrätten. DON anser att i blivande proposition bör 

närmare behandlas vilka processuella bestämmelser som skall gälla i hov

rätten. Hovriitten för Viistra SveriKe anser för sin del att bestämmelserna 

om klagan i beredningens förslag i stor utsträckning kan ersättas av hänvis

ningar till RB. Detta gäller särskilt 19 kap. 32-44 *~-

Föredraganden. I förevarande kapitel i departementsförslaget har 

samlats bestämmelserna om klagan i utsökningsmål. Som framgår av den 

allmänna motiveringen (avsnitt 5.2.5) innebär även departementsförslaget 

att överexekutor avskaffas och att klagan över kronofogdemyndighets 

beslut skall anföras direkt i hovrätten. Detta har påkallat en i flera 

avseenden ny reglering beträffande talan mot kronofogdemyndighets 

beslut. Den nuvarande regleringen i ämnet är dessutom ålderdomlig. även 

om den på senare tid har reformerats på vissa punkter. 

Beträffande talan mot kronofogdemyndighetens beslut innehåller 

dcpartementsförslaget ett flertal bestämmelser, vilka i princip avser att 

vara uttömmande. Vid bestämmelsernas utformande har i första hand 
beaktats RB:s föreskrifter om fullföljd av talan. men även förvaltnings

lagens och förvaltningsprocesslagens regler har uppmärksammats. Klagan 

i utsökningsmål föranleder emellertid särskilda problem. som inte har sin 

direkta motsvarighet på andra områden. 

När det gäller förfarandet i hovrätten i överklagade utsökningsmål samt 

talan mot hovrättens beslut och förfarandet i högsta domstolen utgår 

departementsförslaget. liksom beredningens förslag, från att RB:s bestäm

melser härom i princip skall ha motsvarande tillämpning. Detta följer av 21 

§ Rp och i likhet med beredningen har jag ansett att någon bestämmelse i 

saken inte behövs i UB. Från RB:s regler behövs emellertid en del 

avvikande eller kompletterande bestämmelser. Sådana särskilda före

skrifter har också tagits upp i departementsförslaget. Av det nu sagda 

följer att förvaltningsprocesslagen eller förvaltningslagen inte skall 

tillämpas beträffande förfarandet i hovrätten, vilket har ifrågasatts i ett 

remissyttrande. 
18 kap. i departementsförslaget överensstämmer i huvudsak med vad 
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beredningen har föreslagit i ämnet. Några bestämmelser i beredningens 

förslag saknar dock motsvarighet i departementsförslaget. Härom vill jag 

nämna följande. Beredningen har föreslagit att kronofogdemyndighetens 

beslut rörande giildenärens beneficium vid sakutmätning eller kvarstad för 

fordran och om vad som skall undantas vid löneutmätning eller införsel 

inte skall fä överklagas av sökanden ( 19 kap. 24 §). Enligt beredningen kan 

anvisningar för en enhetlig bedömning meddelas i administrativ ordning 

och inom varje särskild kronofogdemyndighet bör kvalificerad tjänsteman 

verka för en enhetlig tilHimpning och vid behov vidta självrättelse. 

Förslaget har kritiserats av tlerr. remissinstanser. varvid bl.a. har fram

hällits att saken kan gälla viktiga Jri\gor som inte bör undandras hovrättens 

prövning. För egen del vill jag framhålla att jag i likhet med beredningen 

visserligen anser det angeläget att begränsa måltillströmningen till hov

rätten. Frågor rörande beneficium kan emellertid ibland vara av stor 

praktisk eller principiell betydelsf~. Det kan därför vara av värde att sådana 

frågor kan prövas av högre instans. Jag vill särskilt peka på att vad som 

vid sakutmätning och kvarstad för fordran skall anses ingå i beneficiet inte 

är någonting en gång för alla bestämt utan i viss mån följer den allmänna 

ekonomiska och sociala utvecklingen i samhället. Samtidigt är frågan vad 

som skall undantas i viss utsträckning beroende på omständigheterna i det 

enskilda fallet. Det är inte heller önskvärt att omprövning i högre instans 

skall kunna ske endast på begäran av den ena parten. En enhetlig tillämp

ning kan vidare inte helt uppnås genom centralt meddelade anvisningar. 

Då dessutom inskränkningen i sökandens klagomöjlighet knappast torde 

ha någon större betydelse för hovrätternas arbetsbelastning, har jag 

stannat för att inte föreslå någon bestämmelse om fullföljdsförbud i fråga 

om beslut rörande beneficium. 

Enligt beredningens förslag skall kronofogdemyndigheten vid behov 

anmoda klaganden att avhjälpa brister i ingiven besvärsinlaga (19 kap. 33 

§ ). Myndigheten skall också bereda motparten tillfälle att inkomma med 

förklaring. om skäl föreligger och det inte föranleder oskäligt dröjsmål (34 

§ ). Föreskrifter föreslås även om vad sådan förklaring skall innehålla (35 

§). Nämnda bestämmelser har sanband bl.a. med att enligt beredningens 

förslag kronofogdemyndigheten skall kunna vidta självrättelse med 

anledning av anförda besvär och aa besvärshandlingarna inte skall vidare

befordras till hovrätten, om klaganden blir tillgodosedd genom själv

rättelse (36 och 37 §§). 

Även departementsförslaget utgår från att självrättelse skall kunna 

vidtas med anledning av vad som anförs i samband med besvär över 

aktuellt beslut. Däremot skall enligt departementsförslaget kronofogde

myndigheten alltid sända besvärnhandlingama till hovrätten, även om 

klaganden kan anses ha blivit tillgodosedd genom självrättelse. En 

ordning, enligt vilken det skall ankDmma i första hand på kronofogdemyn

digheten att avhjälpa brister i besvärsinlaga och att bereda motparten 
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tillfälle att yttra sig. kan vidare föranleda praktiska olägenheter. t.cx. om 

hovrätten anser att sådan åtgärd inte borde ha vidtagits. Pr1 grund hiirav 

saknar departcmentsförslaget motsvarighet till niimnda hestiimmclser i 

beredningens förslag. Aven besfammelsen i 19 kap. 36 ~ andra stycket i 

beredningens förslag om att kronofogdemyndigheten kan. när sklil före

ligger. förordna att överklagat iirende skall vila tills vidare i avvaktan pfl 

hovrättens beslut saknar motsvarighd i departementsförslaget. Jag vill 

påpeka att förslaget ger hovrällen befogenhet att inhibera verkstäl

ligheten. 

Bestämmelserna i kapitlet bör i.iver lag g~illa iiven i allmlinna mål. Vissa 

föreskrifter torde dock i praktiken knappast kunna fa. nägon tillämpning i 

sadana mäl. 

1 18 kap. i departcmentsförslaget meddelas först allmiinna hestäm

melser om talan mot kronofogdemyndighets beslut (I··- 7 ~~) och Uirefter 

närmare bestämmelser om talan i hovrätten (8- 13 §§ ). Dlirefter ges vissa 

bestämmelser om förfarandet i hovrätten i överklagade utsi.ikningsmal 

(14-17 §§)och beträffande klagan till htigsta domstolen (18-20 **'·I ett 

avslutande avsnitt behandlas fragan om särskilda riittsmedel i utsök

ningsmål (21 §). 

Allmänna bestämmelser om talan mot kronofogdemyndighets beslut 

I § Paragrafen tar upp bestämmelser om hos vilken myndighet talan 

skall föras mot kronofogdemyndighets beslut och om vem som får föra 

talan. Paragrafen motsvarar 19 kap. 22 § och del av 26 § första stycket i 

beredningens förslag. 

Giillande rätr. Enligt 200 § U L skall klagan över utmätningsmans för

farande i mil.I som avses i U L ske hos överexekutor. Talan mot utmät

ningsmans beslut enligt införsellagen föres enligt 25 § införsellagen också 

hos överexekutor. Mot i.iverexekutors beslut förs enligt 2 l l ~ U L talan i 

hovrätten. 

Någon uttrycklig bestämmelse om vem som är berättigad att föra talan 

finns inte. Som princip torde gälla vad som anges i 33 ~ andra stycket 

förvaltningsproccsslagen och l I * förvaltningslagen. nämligen att talan fär 

föras av den som beslutet angår. om det har gått honom emot. 

Lagberedningen. Som har nämnts tidigare föreslår beredningen att 

talan mot kronofogdemyndighets beslut skall föras i hovrätten. Bestäm

melse härom har tagits upp i 19 kap. 26 ~första meningen. 

Vad gäller talerätten föreslår beredningen en uttrycklig regel därom i 

enlighet med vad som anges i 33 § förvaltningsproccsslagen och 11 § 

förvaltningslagen. även om bestämmelsen inte i och för sig ger mycket 

ledning. Berättigad att överklaga kronofogdemyndighetens beslut är enligt 

beredningen givetvis envar som har fört talan i saken om beslutet har gått 

honom emot. vare sig han är sökande. svarande eller tredje man. Tale-
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berättigad bör vara bl.a. anm.n sökande vilken har blivit tillbakasatt 

genom kronofogdemyndighetens beslut. t.cx. den som pastar att hans 

fordran haJe bort föranleda utn-.iitning före eller samtidigt med utmätning 

för fordran som har tillgodosetts genom överklagad utmlitning. Talebc

rättigad är även varje innehavar·~ av sakrättsligt skyddat anspråk som kan 

bli lidande av meddelat beslut. 

Enligt beredningens mening hör man även erk~inna talcrätt för den som 

enligt g~ingse terminoh,gi endast har ett ohligationsrättsligt ansprak som 

rör utmätt objekt. t.ex. den som har nyttjanderätt till en med orätt utmätt 

lös sak och genom utmätning därav riskerar att hans ny1tjanderlitt gä.r 

förlorad. Hyresvärd eller jordligare som har förm::\nsrätt enligt '.' ~ första 

stycket I förmilnsrl1ttslagen och företagsinteckningshavare hör ocksa 

anses behöriga att överklaga utrnlitning av objekt som omfattas av derns 

förmånsrl.itt. Självfallet är enligt beredningen att företagsintecknings

havare ·som har yrkat att fä betalning ur såld egendom kan föra talan mot 

beslut varigcnnrn hans yrkande har ogillats. Däremot kan talerlitt inte 

anses tillkomma borgenlir enbart därför att han anser att gäldenärens 

ekonomi försvagas genom utmlitning eller försäljning till eventuellt under

pris. Oetta gäller liven om fordringen är förenad med allmän förmånsrätt. 

Spekulanter vid exekutiv auktion, vilka inte är sakligare. bör enligt 

beredningen knappast vara behöriga att överklaga auktionen enbart därför 

att de genom ntlgon brist i kun~~örandet har gätt miste om möjlighet att 

bjuda ptl egendomen. De blir inte genom en s<idan brist i förfarandet sämre 

ställda än om gäldenären själv hade sålt egendomen. Beredningen anser att 

en behövlig begränsning möjligen kan vinnas genom en jämförelse med 

den situationen att gäldenären själv hade företagit en viss 3tgärd som 

kronofogdemyndigheten i det aktuella fallet har tv1ingsvis företagit i gälde

närens ställe. Det bör i allmänhet tillkomma gäldenären och dem som har 

någon rätt knuten till egendomen att sjiilva bestämma huruvida ett 

begånget fel bör fä passera eller inte. 

Make bör enligt beredningen anses behörig all överklaga en enligt hans 

mening oriktig utmätning av andra makens giftoriittsgods. om sistnämnda 

make enligt GB inte fär sälja cg,~ndomen utan andra makens samtycke. 

Andra gränsfall är mera svårbedcmda. Man får enligt beredningen beakta 

dels syftet med den speciella he~;tämmelse som klaganden har åberopat. 

dels arten av den skada som klaganden säger sig ha lidit. 

Beredningen har ansett det önskvärt att i ett hänseende genom en 

särskild bestämmelse klargöra behörigheten att klaga i fall då tredje mans 

rätt är i fråga. Part har hittills inte ansetts behörig att i utsökningsmål föra 

talan mot beslut som inte anses angå hans egen rätt. Yrkande av utmät

ningsgäldenär om upphävande av utmätning på den grunden att den 

utmätta egendomen tillhör tredje man har sålunda inte tagits upp till 

prövning. Även om tredje man underrättas om utmätningen, framstår 

nämnda ordning enligt beredningen som alltför formalistisk. Gäldenären 
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bör kunna överklaga utmätningen pä angiven grund. Detta kan f.ö. ligga i 
hans eget intresse. eftersom han i vissa fall kan bli skadeståndsskyldig om 
han inte tillvaratar tredje mannens rätt. Även i andra fall finns behov av 

att part kan föra talan mot beslut som visserligen inte omedelbart rör hans 
egen rätt men som förnärmar tredje mans rätt. Sökanden kan t.ex. ha 

ekonomiskt intresse av att inte tredje mans egendom utmäts. 
Pä grund härav föreslår beredningen att sökande och svarande fär klaga 

över att beslut gör inträng i tredje mans rätt. Nägra praktiska olägenheter 
av att de taleberättigades krets vidgas pä detta sätt behöver enligt bered

ningen inte befaras. Bestämmelsen gäller fullföljd av talan till högre 

instans. Principen bör dock tillämpas även i fräga om begäran om rättelse 
hos kronofogdemyndigheten o.d. Med beslut jämställs ätgärd som företas 

utan särskilt beslut eller som följer pä beslut. 

Remissyttrandena. Bestämmelsen att sökande eller svarande får klaga 

även över beslut som gör inträng i tredje mans rätt hälsas med tillfreds

ställelse av domare.förbundet. Länsstyrelsen i Stockholms län anser 
bestämmelsen riktig och rättvis. Länsstyrelsen i Äfrshorgs län uttalar sig 

ocksä positivt om den. Även S\'ea hm'rätt anser att parterna bör kunna 

överklaga beslut som gör inträng i tredje mans rätt men framhåller att 
detta då bör ske på grund av beslutets betydelse för den överklagandes 

egen rättsställning. Enligt hovrättens mening förefaller det egendomligt att 
talerätt, enligt vad beredningen har anfört, skulle tillkomma borgenär som 

har ekonomiskt intresse av att inte tredje mans egendom utmäts, medan 

talerätt inte skulle tillkomma borgenär enbart därför att han anser att hans 

gäldenärs ekonomi försvagas genom utmätning eller försäljning till 

eventuellt underpris. 
Föredra1<ande11. I I § i departementsförslagel har förts samman bestäm

melser om var talan skall föras mot kronofogdemyndighets beslut och om 
vem som får föra talan. 

Som har framhållits i det föregående utgår departementsförslaget från 
att överexekutor skall avskaffas och alt talan mot kronofogdemyndighets 
beslut skall föras direkt i hovrätten. I första stycket av paragrafen anges att 

mot kronofogdemyndighets beslut fär talan föras i hovrätten. 
Andra stycket i paragrafen tar upp bestämmelser om vem som fär föra 

talan mot kronofogdemyndighetens beslut. Den av beredningen föreslagna 

bestämmelsen att talan får föras av den som beslutet angår, om det har 

gätt honom emot. ger uttryck för en princip som får antas överensstämma 
med gällande rätt på området. Motsvarande bestämmelse finns i den 

förvaltningsrättsliga lagstiftningen. Även om bestämmelsen i och för sig 

inte ger någon närmare ledning framgär bl.a. att talerätten inte är 

begränsad till parterna i målet. Enligt min mening är det en fördel att en 
sådan bestämmelse tas upp även i U B. Det fär överlämnas åt rätts tillämp

ningen att bestämma de närmare gränserna för talerätten. Jag ansluter mig 

till de uttalanden angäende bestämmelsens innebörd som beredningen har 
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gjort. Dessa torde kunna vara till god ledning vid tillämpningen. 
Beträffande förslaget att sökande eller svarande även får klaga över 

beslut som gör intrång i tredjf mans rätt vill jag först nämna att denna 

fråga har behandlats av riksdagen år 1972, i första hand beträffande ut

mätning. I sitt betänkande ( LU 1972:4) framhöll lagutskottet att skäl talade 

för att part borde få överklaga utmätning även om hans rätt inte var 

omedelbart berörd. Eftersom lagberedningen kunde förväntas föreslå 

bestämmelser som reglerade fdgan ansågs dock något initiativ från riks

dagens sida inte erforderligt. 

Beredningens förslag i frågan har mottagits positivt av remissinstan

serna. Även jag anser att parternas talerätt bör vidgas till att avse beslut 

som rör tredje mans rätt. Det kan framhållas att praktiskt taget varje beslut 

som fattas i ett utsökningsmål berör pa11erna på ett eller annat sätt. även 

om beslutet närmast har avseende pl\. tredje man. I praktiken torde en 

bestämmelse enligt vad beredni~gen har föreslagit fä sin största betydelse 

när tredje mans äganderätt berörs, främst vid utmätning. 

I enlighet härmed sägs i andra stycket av I * att talan får föras av den 

som beslutet angår, om det har gått honom emot. samt att sökande eller 

svarande får klaga även över att beslut gör intrång i tredje mans rätt. 

2 § Paragrafen innehåller bl.a. visst förbud mot klagan rörande krono

fogdemyndighets lokala behörighet. Den motsvarar 19 kap. 23 § i bered

ningens förslag. 

Giillande riitt. Enligt 208 a § I mom. UL får klagan i fråga om utmät

ningsmans behörighet inte föranleda upphävande av redan vidtagen 

åtgärd. om den som å.tgärden rör skäligen har kunnat ta till vara sin rätt 

hos utmätningsmannen eller hos överexekutor samt åtgärden i övrigt 

finnes ha varit ändamålsenlig och höra till utm~itningsmannens åligganden. 

När åtgärd av obehörig utmätningsman undanröjs, kan enligt 2 mom. över

exekutor bestämma vilken utm~ttningsman som skall företa målet till ny 

behandling. Finnes åtgärden böra bestå trots att målet hade bort hand

läggas av annan utmätningsman. får överexekutor flytta över den fortsatta 

handläggningen till denne, om skäl är därtill. 

Enligt 218 a §gäller att vad som föreskrivs i 208 a § med avseende på 

klagan i fråga om utmätningsmans behörighet har motsvarande tillämpning 

beträffande klagan över att mål har tagits upp av överexekutor. I 71 § 

andra stycket FfL anges att om överexekutor har tagit upp ärende enligt 

samma lag, talan inte får föras om att överexekutor inte var behörig enligt 

reglerna om lokal kompetens. Enligt 211 § 3 mom. UL gäller vidare att 

klagan inte får föras över beslut varigenom överexekutor har funnit utmtit

ningsman behörig. 

Lagberedningen. Beredningen föreslår som första stycke i 19 kap. 23 § 

en föreskrift att klagan inte får föras över att kronofogdemyndighet har 

tagit upp ärende som hör till sådan myndighets åligganden. Beredningen 
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pilpekar all kronofogdemyndigheten kan i viss utsträckning själv genom 

kvalificerad befattningshavare förordna om överflyttning av ett ärende. 

om praktiska skäl talar därför. I övrigt utgår förslaget från att det som 

regel är av relativt underordnad betydelse vilken kronofogdemyndighet 

som handlägger ett ärende som hör till kronofogdemyndighets tjänsteålig

ganden. Kronofogdemyndigheten kan vid behov påkalla biträde av annan 

kronofogdemyndighet. 

Beredningen framhåller att förslaget inte avser att hindra klagan över att 

kronofogdemyndighet har tagit upp ärende i fall då enligt klagandens 

mening svensk exekutiv myndighet inte är behörig enligt tillämpliga inter

nationellrättsliga regler. Beredningen har inte gått in på den internationell

riittsliga kompetensregleringen. Förslaget rör alltså endast kompetenskon

flikter av det slag som regleras i balken. 

Har kronofogdemyndigheten ansett sig vara obehörig att ta upp ett 

ärende, synes enligt beredningen ändamålsenligt att hovrätten efter besvär 

kan bestämma vilken kronofogdemyndighet som skall ta upp ärendet och 

hiinvisa det till den myndigheten lifr JO kap. 20 ~ RB). Föreskrift härom 

har tagits upp som andra stycke i 19 kap. 23 *· Det är enligt beredningen 

utan särskild föreskrift tydligt att hovrätten inte fär gå utöver de forum

bestämmelser som meddelas i balken. när den bestämmer vilken krono

fogdemyndighet som skall handlägga ärendet. 

När cll ärende hänvisas till behörig kronofogdemyndighet bör enligt 

beredningen ansökningen i ärendet anses inkommen den dag då det kom 

in till den kronofogdemyndighet som har meddelat det överklagade 

beslutet. 

Remissyttrandena. Sl'ea hm·riiu anser att bestämmelsen om förbud mot 

klagan är oklar och kan ge intrycket att talan aldrig får föras mot att 
avvisning inte har skett. Vad som avses är endast kronofogdemyn

dighetens ställningstagande till sin egen behörighet. däremot inte det fallet 

alt myndigheten har tagit upp ärende trots att sökanden inte är process

behörig. 

Enligt RSV bör uttrycklig bestämmelse tas upp om att ansökan anses 

gjord när den kom in till den kronofogdemyndighet som har meddelat det 

överklagade beslutet. 

Föredraganden. Jag godtar i sak vad beredningen har föreslagit. För att 

det skall framgå tydligare att förbudet mot klagan gäller endast det fallet 

att kronofogdemyndigheten har ansett sig behörig enligt reglerna om den 

lokala kompetensen har bestämmelsen om sådant förbud jämkats i 
departementsförslaget. Av bestämmelsen följer att hovrätten inte heller 

skall i ett överklagat utsökningsmål självmant pröva frågan om krono

fogdemyndigheten har varit lokalt behörig. 

Även lydelsen av andra stycket i paragrafen har jämkats något i 

departementsförslaget. I fall som avses där bör. som beredningen har 

anfört. ansökan anses gjord när ansökan ägde rum hos den första krono-
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fogdemyndigheten. Denna princip har kommit till uttryck i 2 kap. 4 § i 

departementsförslaget för det fail som avses där. Någon uttrycklig bestäm

melse i saken behövs enligt min mening inte i förevarande paragraf. 

3 och 4 §§ I paragraferna angc:s fall då talan resp. särskild talan inte får 

föras mot kronofogdemyndighets beslut. De motsvarar 19 kap. 25 § och 27 
§ tredje stycket andra meningen i beredningens förslag. 

Gällande riilt. U L utgår från att i princip varje heslut eller åtgärd av 

utmätningsmannen fär överklag< .. s särskilt. Undantag torde emellertid gälla 

i fräga om beslut eller åtgärd som inte har någon självständig betydelse 

utan är av förberedande karaktär. 

Enligt 212 § U L får beträffande särskilt beslut. varigenom överexekutor 

har utlåtit sig angående omständighet som angår målets behandling, besvär 

inte anföras annat än i sammanhang med huvudsaken. Part fär dock föra 

talan mot beslut som rör interimistiskt förordnande om handräckning och 

beslut om inhibition. Klagan får också föras över att mål uppehålls 

onödigt av överexekutor. Enligt 213 § 2 mom. andra meningen fär besvär 

över sakägarförteckning som inte avser upphävande av auktion inte 

anföras annat än i sammanhang med klagan över överexekutors utslag 

angående fördelning av medel. 

Lagberedningen. I första stycket av 19 kap. 25 § föreslår beredningen 

till en början en bestämmelse att särskild talan inte får föras mot beslut 

varigenom begäran om hävande av utmätning eller annan rättelse enligt 5 

kap. 33 eller 34 * har lämnats utan bifall. Den frihet som dessa lagrum ger 

kronofogdemyndigheten att häva utmätning eller vidta annan rättelse i 

utmätningsärende har inte synts lämpligen böra kombineras med befogen

het för intressent att klaga över beslut varigenom kronofogdemyndigheten 

har avslagit begäran om sådan åtgärd. Vederbörande sakägare bör alltså 

inom föreskriven tid anföra besvär över det ursprungliga beslutet. om han 

vill fä saken prövad i hovrätten. Beredningen påpekar att tredje man som 

regel kan föra talan mot utmätning utan begränsning till viss tid. 

Beredningen har inte ansett anledning föreligga att förbjuda särskild 

talan mot beslut varigenom begäran om ändring enligt 4 kap. 12 § första 

stycket eller 8 kap. 5 § av beslur om införsel resp. utmätning i lön m.m. 

har ogillats. Klagan över beslut om införsel eller löneutmätning är inte 

inskränkt till viss tid. I fråga om provisorisk åtgärd enligt 7 kap. 12 ~ kan 

det enligt beredningen vara tveksamt om talan bör fä föras särskilt. Bered

ningen har dock inte ansett det praktiskt behövligt att här uppställa 

förbud mot särskild talan. Detsamma gäller beslut om interimistisk ätgärd 

enligt 16 kap. 3 §andra stycket vid annan verkställighet. 

Enligt beredningens förslag 5kall särskild talan inte fä föras med 

anledning av förelägganden som avses i 19 kap. 8 och 9 §§.dvs. i fråga om 

inställelse till förhör. oavsett om någon påföljd har satts ut i föreläggandet 

eller inte. Beredningen påpekar att om kronofogdemyndigheten i fall då 
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vite har satts ut dömer ut detta, talan givet vis far föras mot att vitet har 
tillämpats. Därvid skall även lagligheten av föreläggandet prövas. Mot
svarande gäller om kronofogdemyndigheten vid föreläggande för sökanden 
har som på.följd satt ut att hans ansökan avvisas. 

I fråga om föreläggande som avses i 19 kap. 13 § beredningsförslaget. 
dvs. föreläggande som rör själva förpliktelsen. är enligt beredningen läget 
ett annat. Enligt andra stycket i nämnda paragraf tillkommer det inte 
kronofogdemyndigheten att döma ut vite, om föreläggande enligt första 
stycket i paragrafen inte efterkommes. Frågan om föreläggandets berätti
gande blir sålunda inte föremål för senare prövning av kronofogdemyn
digheten och särskild talan mot själva föreläggandet bör därför kunna föras 
i hovrätten. Även andra skäl gör det enligt beredningen pilkallat att den 
mot vilken föreläggandet riktas kan omedelbart överklaga detta. t.ex. om 
part har förelagts att vid högt vite vidta viss kostsam åtgärd. Han är inte 
tillgodosedd med att klaga först sedan vite har dömts ut. om han anser 
föreläggandet oberättigat. 

Åtskilliga beslut av kronofogdemyndigheten innefattar endast för
beredelse till senare åtgärd, t.ex. värdering av utmätt egendom eller ut
färdande av kungörelse om auktion. Enligt beredningen är det som regel 
inte lämpligt att tillåta särskild talan mot sådana förberedande beslut. I 
allmänhet bör det vara tillfyllest att talan kan föras mot de beslut eller 
åtgärder som skall följa. Om en förberedande åtgärd har varit ofullständig 
eller felaktig, kan det t.ex. medföra att auktion, köpeskillingsfördelning 
eller annan förrättning hävs efter besvär över den förrättningen. Bered
ningen föreslår därför att särskild talan som regel inte skall fä föras mot 

beslut som endast innefattar förberedelse till senare åtgärd. 

Det kan emellertid förekomma att förberedande beslut rör tredje mans 
rätt. t.ex. omhändertagande av egendom i tredje mans besittning. Denne 
bör då vara oförhindrad att överklaga åtgärden, om han anser den oriktig. 
Samma befogenhet bör tillkomma sökanden eller svaranden. Särskild talan 
skall alltså enligt förslaget få föras, om beslutet rör tredje man. Om 
beslutet inkluderar även frågor som inte rör tredje man, är det inte avsett 
att talan i den delen skall få föras särskilt. 

Beträffande innebörden av förbudet mot särskild klagan över beslut som 
enbart rör förberedande åtgärd framhåller beredningen att till så.dana 

beslut inte skall räknas beslut varigenom anstånd med försäljning medges 
eller vägras. Om anstånd beviljas t.ex. sedan auktion har satts ut, måste 

det givetvis också. medföra att denna inhiberas och därmed bl.a. att redan 
beslutade förberedande åtgärder för auktionen inställs. Vidare på.pekar 
beredningen att om kronofogdemyndigheten överlämnar utmätt egendom 

till auktionsföretag för försäljning, part inte får särskilt överklaga beslutet 
av den anledningen att en sådan försäljningsform synes honom olämplig. 
Klagan ffir däremot föras över försäljningen när denna har ägt rum. 
Dessutom står det part fritt att hos kronofogdemyndigheten begära att 
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myndigheten återkallar försäljningsuppdraget. Kronofogdemyndigheten är 

oförhindrad att göra detta. om den efter förnyat övervägande finner att 

försäljningssättet inte är lämpligt. Förslaget avser inte att hindra part att 

föra talan över att exekutivi ärende onödigt uppehålls, t.ex. genom 

onödigt omstiindliga åtgärder för värdering. 

I andra och tredje styckena av :!5 § beredningsförslaget görs efter 

mönster av 49 kap. 8 § RB vis~a avsteg frän första stycket i paragrafen. I 

andra stycket sägs att den som är missnöjd med beslut varigenom före

läggande har meddelats enligt 8 eller 9 * kan begära prövning av före

läggandet i samband med talan mot beslut varigenom del har tillämpats. 

Beredningen framhåller att van· sig vite har förelagts enligt 19 kap. 8 eller 

9 §.di\ särskild talan mot beslmet inte är tilläten. eller enligt 19 kap. 13 §. 

då talan mot beslutet skall föras särskilt. vitet får jämkas när fråga 

uppkommer om utdömandet. I tredje stycket föreskrivs att part. trots att. 

han inte själv har fullföljt talan. får till bemötande av motparts ändrings

yrkande påkalla prövning av be:;lut mot vilket särskild talan inte ffir föras. 

Föredraganden. Departementsförslaget utgår. liksom beredningens 

förslag och gällande rätt, frän principen alt varje beslut eller åtgärd under 

det exekutiva förfarandet kan överklagas särskilt. Denna princip är 

betingad av de särskilda förhMlandena i utsökningsml\.I. I sådana mål 

meddelas ofta flera särskilda beslut eller vidtas flera särskilda åtgärder. 

som var för sig är av omedelbar betydelse för part eller tredje man. I 3 och 

4 §§ i departementsförslaget meddelas de undantag från nämnda huvud

regel som har ansetts böra upps1ällas. Även :! * kan sägas utgöra undantag 

frän huvudregeln. 
l likhet med beredningen amer jag att beslut varigenom begäran om 

självrättelse av utmätning enligt 4 kap. 33 eller 34 * har lämnats utan bifall 

inte bör kunna överklagas för sig. Gäldenären resp. tredje man är till

räckligt tillgodosedd genom m5jligheten att föra talan mot själva utmät
ningsbeslutet. Med denna ståndpunkt har beslut att Himna begäran om 

självrättelse utan bifall förlorat >:in betydelse när utmätningen överklaga5. 

På grund härav bör föreskrivas ett generellt förbud mot att föra talan mot 

beslut varigenom begäran om sjiilvrättelse av utmätning har lämnats utan 

bifall. En sådan bestämmelse har tagits upp i 3 § i departementsförslaget. 

Den avser även motsvarande självrättelse beträffande kvarstad för 

fordran. 

I 4 § i departementsförslaget har som första stycke tagits upp en bestäm

melse som rör talan mot beslut varigenom föreläggande har meddelats 

enligt 2 kap. 10 eller 11 §.dvs. angående inställelse till förhör. Mot sådant 

beslut fär talan föras endast i samband med talan mot beslut varigenom 

föreläggandet har tillämpats. Be~:tämmelsen motsvarar 19 kap. :!5 §första 

stycket andra ledet och andra stycket i beredningens förslag. 

Andra stycket i 4 § i departementsförslaget rör beslut som endast inne

fattar förberedelse till senare beslut och inte rör tredje man. I huvudsaklig 



Prop. 1980/81: 8 

överensstämmelse med vad heredningen har föreslagit anges i departe

mentsförslaget att talan mot sådant beslut far föras endast i samband med 

talan mot det senare beslutet. 

Som andra mening i andra stycket i 4 § har tagits upp en föreskrift om 

att klagan över sakägarförteckning får föras endast i samband med talan 

mot auktion eller. om klagan inte avser upphävande av auktion. endast i 

samband med talan mot beslut om fördelning av influtna medel. Bestäm

melsen motsvarar 19 kap. 27 * tredje stycket andra meningen i bered

ningens förslag. 

Departementsförslaget saknar motsvarighet till bestämmelsen i 19 kap. 

25 § tredje stycket i heredningens förslag. att part. som inte själv har 

fullföljt talan. fär till bemötande av motparts ändringsyrkande påkalla 

prövning av beslut mot vilket särskild taian inte får föras. Något behov av 

en sådan bestämmelse för överklagade utsöknings mål torde inte föreligga. 

5 § I denna paragraf. som motsvarar 19 kap. 29 *i beredningens förslag, 

ges en bestämmelse för det fall att klagan avser frl\.ga om jäv. 

Lugberedningen. Enligt beredningens förslag får talan föras mot beslut 

varigenom jäv har ogillats. Av 19 kap. 7 ~ framgår att jävig förrätt

ningsman får vidta åtgärd som inte kan skjutas upp utan olägenhet. 

Huruvida denna bestämmelse har varit tillämplig i ett visst fall kan bli 

föremål för delade meningar. Vidare kan förekomma att jäv förbises. 

Med tanke på sådana fall föreslår beredningen i 19 kap. 29 § att klagan 

över att förrättningsman har handlagt ärende trots att han var jävig inte fär 

föranleda hävande av åtgärd som han har vidtagit, om klaganden får anses 

tillgodosedd genom utförandet av talan i hovrätten. Undanröjande av 

kronofogdemyndighetens beslut skall alltså inte ske annat än om det 
finnes praktiskt motiverat. Om part lämpligen kan utföra sin talan i hov

rätten, bör han enligt beredningen få nöja sig därmed. 

Föredraganden. 1 likhet med remissinstanserna biträder jag i sak vad 

beredningen har föreslagit. Enligt min mening kan den föreslagna lydelsen 

godtas med någon mindre jämkning. Med uttrycket att klaganden får 

anses tillgodosedd genom talans utförande i hovrätten avses att klagan

dens sakliga invändningar mot kronofogdemyndighetens beslut har 

prövats av hovrätten och att klaganden skäligen bör få nöja sig därmed. 

6 § Paragrafen reglerar frågan i vad mån besvär· över visst beslut kan 

leda till att även annat beslut i målet hävs. Paragrafen motsvarar 19 kap. 

30 § i beredningens förslag. 

Lagberedningen. Enligt beredningens förslag fortgår verkställighet utan 

hinder av klagan, om inte annat är särskilt föreskrivet eller förordnas. Det 

kan därför inträffa att kronofogdemyndigheten har vidtagit ytterligare 

åtgärd i ärendet. när talan mot visst beslut prövas av hovrätten. Det är 

enligt beredningen inte nödvändigt att den som har klagat över t.ex. 

18 kap. 6 § 859 
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utmiitning skall behöva särskilt klaga över senare åtgärd som har hunnit 

vidtas innan saken prövas av högre instans. I 19 kap. 30 § föreslås därför 

att vid bifall till besvär över vi~s åtgärd även senare åtgärd i ärendet. som 

inte har vunnit laga kraft mot klaganden när besvärsinlagan kom in. får 

hävas när det kan ske. 

Beredningen framhåller att det inte är obligatoriskt att varje senare 

åtgärd som har berört klagandens rätt undanröjs. I första hand är 

avgörande om klaganden önskar att senare åtgärd skall hävas. Dessutom 

måste prövas huruvida det mec hänsyn till annans rätt är möjligt att häva 
vidtagen åtgärd. Om tredje man t.ex. skulle bli skyldig att äterlämna 

egendom som han har köpt. måste som regel också erlagd köpeskilling 

återställas till honom. Behövliga medel måste då finnas tillgängliga för 

ändamålet. 
Föredraganden. Förevarande paragraf departementsförslaget 

överensstämmer i sak med 19 kap. 30 § i beredningens förslag. Lydelsen 

har emellertid jämkats nägot. Med beslut som nämns i bestämmelsen 

jämställs enligt 2 kap. 21 *sådan åtgärd som inverkar på parts eller tredje 

mans rätt. 

7 § Paragrafen. som motsvarar 19 kap. 31 § i beredningens förslag. 

reglerar verkan av bifall till talan mot fördelningsbeslut. 

Gällande rätt. I 154 § UL föreskrivs att bifall till talan mot utmät

ningsmans fördelningsförslag dler överexekutors beslut i fördelnings

frågan gäller till förmån även för den som inte själv har väckt sådan talan. 
Lti[tberedningen. I 19 kap. 31 § i beredningens förslag anges, i saklig 

överensstämmelse med 154 § UL. att om talan mot fördelning bifalls. det 

gäller till förmån även för den som inte själv har fört talan. 

Föredraganden. 7 § i dep<:.rtementsförslaget överensstämmer med 

beredningens förslag i 19 kap. 31 §.Bestämmelsen innebär att klaganden 

inte erhåller mera än vad han ~;kulle ha fått om fördelningen hade varit 
riktig från början. 

Närmare bestämmelser om talan i hovrätten 

8 § I denna paragraf ges bestämmelser om rättsmedlet vid talan mot 

kronofogdemyndighets beslut (besvär) och om till vilken myndighet 

besvärsinlagan skall ges in. Paragrafen motsvarar 19 kap. 26 § i bered

ningens förslag (delvis). 

Gällande rätt. Den som vill klaga över utmätningsmannens förfarande i 

mål som avses i UL skall enligt 200 § UL göra det skriftligen hos över

exekutor. Rättsmedlet benämns i UL endast klagan. Klagoskriften skall 

ges in direkt till överexekutor. Mot överexekutors beslut förs enligt 211 § 

talan i hovrätten genom besvär. Besvärsinlagan skall ges in till över

exekutor (213. 214 och 216 §§). 

18 kap. 8 § 860 
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Lagberedningen. Enligt förslaget skall rättsmedlet för klagan över 

kronofogdemyndighetens beslut vara besvär. Rättsmedlet vad har sålunda 

inte tagits upp i förslaget. Någon anledning att genom krav på vade
anmälan förkorta den tid inom vilken fullföljd står öppen för att på så sätt 

ge möjlighet till snabbare verkställighet finns knappast enligt beredningen, 
eftersom kronofogdemyndighetens beslut enligt förslaget i allmänhet 
länder till efterrättelse omedelbart. Dessutom är det angeläget att full

följdsreglema är så enhetliga som möjligt. 
Beredningen anser att rättsmedlet bör vara besvär även när saken gäller 

kronofogdemyndighetens avgörande i fördelningstvist som myndigheten 
själv prövar. Sådant avgörande blir som regel kombinerat med beslut om 

köpeskillingsfördelning och rättsmedlet bör vara detsamma i båda hän

seendena. Förfarandet i hovrätten blir med den intagna ståndpunkten ett 
annat än i vademål. men beredningen förutsätter att hovrätten. när muntlig 
förhandling är påkallad, också begagnar sig av den möjlighet därtill som 

enligt RB föreligger i besvärsmål. 

Beredningen framhåller att bestämmelsen avser att inbegripa även 
sådana fall som att utmätt egendom på kronofogdemyndighetens uppdrag 
har sålts av företag för auktionsverksamhet. fondkommissionär eller 
mäklare. Enligt 19 kap. 16 § skall vad som i kapitlet sägs om beslut i 

tillämpliga delar gälla även åtgärd som företas utan särskilt beslut eller 
följer på beslut och som är av betydelse för part eller tredje man. Däri 

inbegrips enligt beredningen även försäljning efter kronofogdemyn

dighetens uppdrag. 
I 26 § föreslår beredningen också en bestämmelse om att besvärs

inlagan skall tillställas kronofogdemyndigheten. Förslaget sammanhänger 

med att kronofogdemyndigheten skall granska ärendet. komplettera det 
och pröva huruvida anledning finns till självrättelse. Genom anförda 
besvär tillförs ärendet inte sällan nytt material för bedömningen av 
ärendet. 

Beredningen påpekar i detta sammanhang att en besvärsinlaga givetvis 

inte skall avvisas därför att den är ställd till kronofogdemyndigheten i 

stället för till hovrätten. En till kronofogdemyndigheten ställd inlaga kan 
emellertid åsyfta att myndigheten skall själv rätta sitt beslut. Föreligger 
tvekan huruvida sakägaren har velat besvära sig i hovrätten, bör krono

fogdemyndigheten höra efter vad som åsyftas. 

Föredraganden. I likhet med beredningen anser jag att talan mot krono

fogdemyndighets beslut bör genomgående föras genom besvär. Bestäm
melse om att rättsmedlet är besvär har tagits upp i första meningen av 8 §. 

Befogenheten för kronofogdemyndigheten att vidta själ,vrättelse, när 

anledning föreligger därtill, fyller en viktig funktion. Även enligt departe

mentsförslaget skall kronofogdemyndigheten kunna vidta sådan rättelse 
med anledning av anförda besvär. Bl.a. med hänsyn härtill bör. som bered

ningen har föreslagit. besvärsinlagan ges in till kronofogdemyndigheten. 

18 kap. 8 ij 861 



Prop. 1980/81: 8 

Föreskrift härom meddelas i andra meningen av 8 § i departementsför

slaget. 

9 § paragrafen anges de frister inom vilka besvär i olika fall skall 

anföras. Paragrafen motsvarar 19 kap. 27 § i beredningens förslag. 

Gällande riitt. Klagan över beslut om utmätning av lön o.d. är enligt 201 

~ 3 mom. UL inte inskränkt t;ll viss tid. Detsamma gäller enligt 25 § 

införsellagen klagan över beslut enligt den lagen. Klagan över annan 

utmätning än löneutmätning skall enligt 201 § I mom. UL anföras av gälde

nären eller borgenären inom tre veckor frän den dag då klaganden erhöll 

del av beslutet. Detsamma gälkr beslut om att fastighet eller registrerat 

skepp tas i anspråk enligt 91 a § U L. För tredje man gäller i dessa fall inte 

någon bestämd besvärstid. 

Enligt 201 § 2 mom. fär borgenären föra talan mot beslut om rättelse av 

utmätning enligt 77 § 3 mom. inom tre veckor Mm den dag då han erhöll 

del av protokoll eller underrättelse om åtgärden. Klagan över utmätnings

mannens förslag till fördelning av köpeskilling skall enligt 203 § ske inom 

tre veckor från den dag då förslaget avgavs. I övrigt gäller inte någon 

bestämd tid för klagan över utmätningsmannens beslut. 
Den som vill klaga över auktion som överexekutor har hållit eller för

säljning som överexekutor har verkställt i annan ordning skall enligt 213 § 

2 mom. UL göra detta inom tre veckor frän försäljningsdagen. Talan mot 

överexekutors utslag i fråga om fördelning av medel som avses i 143 §. 

dvs. alla de fall då överexekutor som första instans fördelar medel enligt 
UL, skall enligt 213 § 3 mom. föras inom tre veckor från den dag då 

utslaget meddelades. För andra fall då överexekutor har meddelat beslut 
som första instans gäller enligt 214 § en besvärstid av tre veckor från det 

att klaganden fick del av beslutet. 
Lagheredningen. Beredningen föreslår iför.Ha stycket av 19 kap. 27 § 

en bestämmelse att besvär över beslut om införsel eller om utmätning av 

lön o.d. skall fä anföras utan inskränkning till viss tid. Till sådan utmätning 

är även att hänföra s.k. säkerhetsutmätning enligt 8 kap. 8 §.Beredningen 

erinrar om att beslut om införsel enligt 4 kap. 12 §första stycket i förslaget 

skall ändras om anledning föreligger. Motsvarande gäller enligt 8 kap. 5 § 

utmätning i lön. Besvär och begäran om ändring kan i realiteten ha samma 

syfte. 
Under bestämmelsen i första stycket inbegriper beredningen alla beslut 

om själva införseln resp. rörande själva utmätningen (även ändrings

beslutl. medan fördelningsbeslut skall falla utanför och hänföras under 

fjärde stycket i paragrafen. Likasä skall, efter s.k. säkerhetsutmätning, 

beslut om försäljning av det utmätta falla utanför regelns tillämpnings
område och hänföras under tredje stycket i paragrafen. 

I andra stycket föreslår beredningen i fråga om annan utmätning än 

utmätning av lön o.d. att sökande eller svarande får anföra besvär inom 

18 kap. 9 § 862 
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tre veckor från det att beslutet har delgetts klaganden. Att förkorta den 

nuvarande besvärstiden i utsökningsärenden har inte synts beredningen 

tillrådligt. Besvär hindrar inte att verkställigheten fortgår. om inte beslut 

om inhibition meddelas. Enligt beredningen torde det utan särskild före

skrift vara tydligt att beslut enligt 10 kap. 15 ·~att intecknad egendom tas i 

anspråk. vilket innebär alt den intecknade egendomen <inses utmätt. skall 

räknas som beslut om utmätning. 

Som andra mening i andra stycket av 19 kap. 27 * föreslår beredningen 

att tredje man får anföra besvär över sådan utmätning som avses i första 

meningen utan inskränkning till viss tid. Beredningen understryker att 

detta inte innebär att efter utmätningen vidtagna ätgärder generellt kan 

undanröjas. Skedd försiiljning skall i princip sitt sig. om den inte över

klagas inom den tid som föreskrivs för klagan över försäljning. Verkstiilld 

köpeskillingsfönlelning behäller ockst1 i princip sin verkan. om den inte 

överklagas inom den tid som föreskrivs för klagan över slidan fördelning. 

Om tredje man pf1 grund av bättre rätt till utmätt egendom anför besvär 

över sjiilva utmiitningen inom tid för överklagande av försilljningen. bör 

besvären anses innefatta klagan även över försilljningen (jfr 30 * i bered

ningens förslagl. Motsvarande gäller om besvär har anförts över utmiit

ningen innan beslut om förddning eller utbetalning av influtna medel har 

vunnit laga kraft. 

Beredningen har särskilt överviigt huruvida besvärs tiden för klagan över 

utmätning borde begriinsas för gäldenärens make och den som 

sammanbor med gäldenären i äktenskapsliknande förhällande. Bered

ningen har emellertid inte ansett det lämpligt att komplicera reg1!lsystemct 

med särhestämmelser för make eller annan samboende. 

Enligt 9 kap. 8 s beredningsförslaget kan kronofogdemyndigheten. efter 

utmätning av andel i viss lös eller fast egendom. förordna att hela 

egendomen skall säljas. Försäljning fär enligt 9 kap. 9 § första stycket inte 

iiga rum förrän beslutet har vunnit laga kraft. Ett liknande fall behandlas i 

13 kap. 49 §. som rör indragning av gemensamt intecknad fastighet. När 

beslut om sådan indragning har meddelats, får försäljning inte äga rum 

förrän beslutet har vunnit laga kraft. Den som vill klaga skall föra särskild 

talan mot beslutet. Det är här inte fräga om utmätningsbeslut i egentlig 

mening. men i båda nämnda fall anges att beslutet medför utmiitnings

verkan. Dä viss besvärstid här måste gälla även för tredje man. har i tydlig

hetens intresse som tredje mening i andra stycket av 19 kap. 27 § bered

ningsförslaget tagits upp föreskrift enligt vilken han har att anföra besvär 

inom tre veckor från det att beslutet har delgetts honom. 

I paragrafens tredje stycke första meningen föreslår beredningen t>n 

bestämmelse om att besvär över exekutiv försäljning skall anföras inom tre 

veckor från försäljningen. Denna besvärstid föreslås gälla såväl för 

sökanden och svaranden som för tredje man. Det förutsätts inte att beslut 

om försäljningen har delgetts klaganden. Att besvärstiden löper frän 

18 kap. 9 ~ 863 
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försäljningen innehär att den räknas frfm dagen för försäljningen och alltså 

inte fran visst klockslag på dagen. 

Beträffande försäljning av lös egendom i allmänhet påpekar beredningen 

att enligt gällande lag den som har förvärvat egendomen torde kunna 
aberopa godtrosförvärv, om egendomen är sådan som i andra fall förut

sätts för sådant förvärv. Förslaget innebär att försäljning av sådan 

egendom kan överklagas och undanröjas mot att köpeskillingen åter

betalas. även om förvärvaren var i god tro. För att denna ordning skall 
kunna godtas måste förutsättas att besvärstiden löper från försäljningen 
även om tredje man var okunnig om utmätningsärendet. Över huvud är det 

enligt beredningen angeläget att enhetlig besvärstid gäller för klagan över 
skedd försäljning. 

Den föreslagna besvärstiden bt'träffande exekutiv försäljning gäller även 

i det fallet att kronofogdemyndigheten har låtit försälja utmätt lös 
egendom genom auktionsföretag. fondkommissionär eller mäklare. 

Beredningen tar upp frågan i vad mån den sakägare som vill ha rättelse i 

skedd försäljning kan inskränka sin talan till en begäran om rättelse på viss 
punkt eller om han måste yrka att försäljningen i sin helhet undanröjs. 
Beredningen anser det tämligen självklart att om klaganden är missnöjd 

endast på viss punkt, t.ex. att en honom tillkommande nyttjanderätt inte 

har blivit skyddad. rättelse kan ske med köparens godkännande. Är 
klaganden missnöjd med priset. kan rättelse tänkas ske genom att köparen 

medger tillägg som klaganden gcdtar. Om rättelse inte rör köparens rätt 

eller, när denne medger rättelse. inte enbart rör honom utan även annan 
sakägare. bör rättelse kunna ske mellan berörda sakägare inbördes utan 
att försiiljningen rivs upp. 

Ett vanskligare problem i detta sammanhang, som enligt beredningen 
kan tänkas få successivt ökande betydelse, är om den som anser att utmätt 
egendom har sålts för billigt kan begära att egendomen bjuds ut på nytt på 
oförändrade villkor, med det förbehållet att den överklagade försäljningen 
skall gälla om högre pris inte uppnås. Om köparen godtar att så får ske, är 

enligt beredningen inte något att invända från rättslig synpunkt. Och man 

synes lämpligen böra medge att tillvägagångssättet praktiseras även utan 

köparens samtycke, om hovrätten i det särskilda fallet finner att köparen 

endast har obetydlig olägenhet av att frågan hålls svävande en kort tid, 
t.ex. i fall då en värdefull antikvit·et eller frimärkssamling har sålts till pris 

som klaganden anser otillåtligt lågt. 
Saken kan bli komplicerad i fråga om fast egendom, skepp och luft

fartyg. Åtminstone i fråga om fast egendom bör dock enligt beredningen 

ett visst anstånd med köpets fullbordan kunna tolereras. Om uppskovet 
med tillträde av egendomen inte överskrider den tid som i 13 kap. 48 § 

andra stycket anges för där åsyftade fall, anser beredningen det praktiskt 

välgrundat att hovrätten kan föreskriva att ny auktion skall äga rum på 
förut angivna villkor - med korrigf:ring av sakägarförteckningen i fråga om 
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fordringars beräkning per ny dag för fördelningssammanträde - och med 

förbehåll att det skall förbli vid den första auktionen om den nya inte ger 
bättre ekonomiskt resultat. 

Beredningen berör också det fallet att utmätt fast egendom har sålts 

under hand och gäldenären, som inte har godkänt försäljningen, klagar 

över att priset har satts för lågt. Frånsett tidsfaktorn är det då inte förenat 
med några större betänkligheter om hovrätten föreskriver att ett nytt 

försök skall göras att sälja egendomen under hand till bättre pris med 

förbehåll att, om bättre pris inte uppnås, den överklagade försäljningen 
skall stå fast. 

lfjärde stycket av 19 kap. 27 § beredningsförslaget föreslås att besvär 

över beslut om fördelning av influtna medel skall anföras inom tre veckor 

från beslutet. Tiden skall alltså räknas från beslutets dag. Motsvarande 
föreslås beträffande klagan över beslut om utbetalning av influtna medel. 

Bestämmelsen gäller även besvär över beslut om fördelning eller utbetal

ning av medel som har inllutit vid införsel eller efter utmätning av lön o.d. 
Likaså gäller besvärstiden mot tredje man i fråga om medel som har flutit 

in efter annan utmätning. 
Femte stycket i 27 § innehåller att i andra fall än som har nämnts förut 

besvär skall anföras inom tre veckor från det att beslutet har delgetts 
klaganden. Bestämmelsen innebär bl.a. att även klagan över att ärende 

onödigt uppehålls genom visst beslut skall föras inom nämnda tid. Den 

som är missnöjd med att ett ärende har blivit liggande kan emellertid enligt 
beredningen påkalla att det tas upp till behandling och klaga över ett 

eventuellt avslag på denna begäran. Femte stycket omfattar även det fallet 
att borgenär vill klaga över beslut om hävande eller annan rättelse av 

utmätning som har meddelats enligt 5 kap. 33 eller 34 § i förslaget. 
När beslut har meddelats utan att parterna är närvarande, bör enligt 

beredningen beslutet delges dem på lämpligt sätt, om det är av betydelse 

för det fortsatta förfarandet. Härmed vinns bl.a. att klagotiden börjar löpa i 
fall då besvärstiden räknas från delfåendet. Beslut om utmätning av annan 
egendom än lön o.d. bör t.cx. delges gäldenären. Vidare bör, när krono
fogdemyndigheten efter utmätning av andel i viss egendom meddelar 

beslut om att hela egendomen skall säljas eller kronofogdemyndigheten 
meddelar beslut om indragning av gemensamt intecknad fastighet, beslutet 

delges den indragna egendomens ägare. Detta är nödvändigt för att för

säljning skall kunna ske. Som ytterligare exempel nämner beredningen 

beslut om avvisande av besvärstalan som inte har anförts i rätt tid. 

Enligt beredningen är det tydligt att delgivning inte kan göras obliga

torisk i fråga om alla beslut beträffande vilka besvärstiden skall räknas från 
delgivning. Beslut bör delges endast i fall då det är motiverat av praktiska 

skäl. Beredningen erinrar om att verkställighet som regel fortgår utan 

hinder av att beslut inte har vunnit laga kraft. Föreskrifter som anger de 

fall då delgivning skall ske kan enligt beredningen lämpligen meddelas i 
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administrativ ordning. Det bör åvila kronofogdemyndigheten att sjiilvmant 

ombesörja att delgivning sker. 

Remissyttrandena. Beredningens förslag om besvärstider har godtagits 

av rcmissinstanserna. Beträffance bestämmelsen om besvär över beslut 

om fördelning eller utbetalning av medel anser emellertid RS\/ och kro110-

fogdej(lre11i11g<'11 att uet inte klart framgår att utbetalning. som inte föregås 

av formligt beslut därom, skall följa samma regler som beslut om fördel

ning eller beslut om utbetalning. 

Svea hol'riitt anmärker att det varken av lagtext eller motiv framgår 

huruvida i fall då talan inte är inskränkt till viss tid inte ens de frister som 

är föreskrivna för extrnordinärn riittsmedel avses skola giilla. Enligt 

hovriitten synes sådana frister böra tilliimpas även i utsökningsmål. 

Uinsstyrelsema i .l!alm1Jlws och Äh·sborgs liin tar upp frägan huruvida 

den som anser att utmätt egendom har sålts till för lågt pris kan begiira art 

egendomen bjuds ut pfl nytt under förbehall att den överklagade försälj

ningen gäller om högre pris inte uppnås. Nämnda länsstyrelser tar bestämt 

avstånd fnin att en sådan möjligh~~t skall finnas. Det framhalls att det inte 

kan begäras av en inropare att han längre eller kortare tid skall hehöva 

sväva i ovisshet om hans inrop kommer att stä sig. 

Enligt länsstyrelsen i Älrshorgs liin är det tillfredsställande att krono-· 

fogdemyndigheten enligt vad beredningen har uttalat skall självmant 

ombesörja att delgivning sker av b~slut. Länsstyrelsen anser emellertid alt 

även sädana beslut som fö.r verkställas utan hinder av att de inte har 

vunnit laga kraft bör delges svaranden av kronofogdemyndigheten. 

Liinsstyrelsen i Stockholms liin ;m;er det liimpligt att skyldighet för krono

fogdemyndigheten att ombesö1ja d~lgivning <lV heslut skrivs in i lagtexten. 

Fiiredra!(anden. Beredningens förslag rörande tidsfrist för klagan över 

kronofogdemyndighets beslut innebär att talan i allmänhet skall föras 

inom tre veckor. räknat i fråga om ::xekutiv försäljning och fördelning eller 

utbetalning av medel frän själva beslutet och i andra fall frtln delgivning av 

beslutet. I nå.gra fall skall emellertid talan inte vara begriinsad till viss tid. 

Förslaget har inte mött någon erinran under remissbehandlingen. Även jag 

ansluter mig till förslaget. 

Med anledning av vad två remi:>sinstanser har anfört om det fallet att 

medel betalas ut utan att formligt beslut först meddelas vill jag framhålla 

att med beslut jämställs enligt 2 ~ap. 21 § i departementsförslaget även 

åtgärder av kronofogdemyndigheten som inverkar på parts eller tredje 

mans rätt. För talan mot utbetalnirg gäller alltså enligt fjärde stycket i 9 § 

en tid av tre veckor frän utbetalningen. I detta sammanhang vill jag 

påpeka att bestämmelsen i fjärde stycket är tillämplig även på klagan över 

beslut om avräkning som kronofogdemyndigheten kan ha meddelat (se 13 

kap. 13 §). 

En remissinstans har ifrl\gasatt om de föreskrifter som medger att talan i 

vissa fall fär föras utan begränsning till viss tid skall medföra att frister som 
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gäller för särskilda rättsmedel inte skall tillämpas i fall då sådant rätts
medel begagnas. Med anledning härav vill jag understryka att bestäm

melserna i förevarande paragraf i departementsförslaget gäller ordinär 
talan mot kronofogdemyndighetens beslut. dvs. besvär. I fråga om använ

dande av särskilda rättsmedel i utsökningsmål har enligt 21 § RB:s regler 

om sådana rättsmedel i rättegång motsvarande tillämpning. Det innebär att 

även tidsfrister som är föreskrivna i RB skall tillämpas. Va<l nu har sagts 

synes emellertid i praktiken sakna betydelse i fall då besvär enligt före

varande paragraf får anföras utan tidsbegränsning. 

En särskild fråga är om hovrätten på yrkande av den som anser att 

utmätt egendom har sålts till för lågt belopp kan förordna att egendomen 

skall bjudas ut på nytt, me<l förbehåll att <len överklagade försäljningen 

skall gälla om högre pris inte uppnås. Enligt beredningen bör ett sådant 

förfarande kunna användas med köparens samtycke och även i vissa 

andra fall. Detta har kritiserats av två remissinstanser. För egen del vill jag 

först framhålla att <len av beredningen förordade möjligheten för hovrätten 

torde syfta bl.a. till att förebygga att hovrättens än<lringsbeslut leder till 

att, om högre pris inte kan uppnås. egendomen maste säljas till lägre pris 

än om försäljningen inte hade överklagats eller att egendomen rent av blir 

osåld. Befogenheten är alltså till fördel för gäldenären och för utmätnings

borgenären. om denne inte ändå får fullt betalt för sin fordran. Å andra 

sidan kan en sådan ordning vara till nackdel för köparen. Denne tvingas 

att under viss tid vara i ovisshet huruvida han fär behålla egendomen. Det 

kan erinras om att kronofogdemyndigheten själv. när <len med hänsyn till 

sannolikheten av att avsevärt högre köpeskilling än den bjudna kan uppnås 

har att bedöma om ett inrop skall godtas, inte kan hälla frågan öppen tills 

nytt försäljningsförsök har gjorts. 
Vid övervägande av det sagda anser jag att man inte bör avvisa den 

förordade möjligheten. Den bör emellertid tillämpas med stor försiktighet. 

Har köparen samtyckt till att frågan om beståndet av hans köp får stå· 

öppen tills nytt försäljningsförsök har gjorts. bör hovrätten kunna förordna 

på antytt sätt. om anledning därtill i övrigt föreligger. I andra fall synes 
möjligheten böra begagnas endast om det klart framgår att köparen utan 

beaktansvärd olägenhet kan avvakta nytt försäljningsförsök. Frågan om 

beståndet av den överklagade försäljningen bör kunna hållas öppen endast 

under kort tid. Några uttryckliga bestämmelser rörande den nu berörda 

befogenheten kan inte anses behövliga. 

Beredningen har förordat att delgivning av kronofogdemyndighets beslut 

skall ombesörjas av myndigheten självmant samt att beslut, beträffande 

vilka besvärstiden räknas från delgivning, bör delges endast i fall då det är 

praktiskt motiverat. Detta har i allmänhet godtagits under remissbehand

lingen. En remissinstans har emellertid ansett att kronofogdemyndigheten 
bör mera generellt delge sina beslut. För egen del vill jag framhålla att en 

ordning som innebär obligatorisk delgivning av samtliga beslut. beträf-. 
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fande vilka klagotiden räknas från delgivning, inte skulle tillgodose något 

praktiskt syfte. En sådan ordning skulle inte heller vara praktiskt genom

förbar. Jag godtar sålunda beredn:ngens mening. Frågan om delgivning bör 

inte. som en remissinstans har ansett, regleras i UB. I tillämpningsför

ordning bör anges fall då delgivning skall vara obligatorisk. 

10 § I paragrafen regleras verkan av att besvär inte har anförts i rätt tid. 

Den motsvarar 19 kap. 28 §. beredningsförslaget. 

Giil/ande riitt. Beträffande klagan över utmätningsmans förfarande 

gäller enligt 204 § I mom. UL att om bestämd klagotid försitts och laga 

förfall inte visas inom klagotiden, klagan inte skall tas upp till prövning 

såvitt den åsyftar att vinna ändring i utmätningsmannens åtgärd. Om 

klagoskriften har kommit in till utmätningsmannen före klagotidens 

utgång, skall dock den omständigheten att den kommer in till överexekutor 

först därefter inte föranleda att ci:en inte tas upp till prövning. Om laga 

förfall visas före klagotidens utgång. skall överexekutor sätta ut ny tid för 

klaganden att fullfölja målet. 

Enligt 217 § I mom. U L skall besvär över överexekutors beslut som inte 

har fullföljts pä föreskrivet sätt elkr inom rätt tid avvisas av överexekutor. 

Har besvärsinlagan kommit in till hovrätten före besvärstidens utgäng. 

skall dock den omständigheten att den har kommit in till överexekutor 

först därefter inte föranleda att den avvisas. Om laga förfall visas före 

besvärstidens utgång torde överexekutor kunna sätta ut ny tid för 

anförande av besvär (jfr 32 kap. 7 :l RB). 
Lagberedningen. I 19 kap. 28 § första stycket föreslår beredningen en 

bestämmelse om att besvärstalan som inte har fullföljts inom rätt tid skall 

avvisas av kronofogdemyndigheten. Vidare föreslås att om besvärsinlaga 

har kommit in till hovrätten före besvärstidens utgång. den omstän

digheten att inlagan har kommit in till kronofogdemyndigheten först 

därefter inte skall föranleda att den avvisas. 

Beredningen påpekar att kronofogdemyndigheten skall självmant pröva 

huruvida besvären har anförts i rätt tid. Enligt beredningsförslaget räknas 

besvärstiden i vissa fall frän det att beslutet delgavs klaganden. Delgivning 

skall ha skett i enlighet med ddgivningslagens bestämmelser. i den män 

inte avvikande föreskrifter har meddelats (I §nämnda lag). Den ombesörjs 

av kronofogdemyndigheten som emellertid på begäran kan medge part 

eller annan sakägare att själv få ombesörja delgivning. om det kan ske 

utan olägenhet (2 § delgivningslagen). Kronofogdemyndigheten skall i sä 

fall förelägga honom att inom viss tid inge bevis om delgivningen till 
kronofogdemyndigheten. Pä grund härav. anför beredningen, torde i akten 

hos kronofogdemyndigheten finnas bevis eller uppgift om delgivning som 

har skett i ärendet. Kronofogdemyndigheten torde därför genast kunna 

konstatera huruvida besvären har anförts i rätt tid. 

Som andra stycke i 19 kap. 28 ·~ föreslås en bestämmelse att krono-
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fogdemymlighcten skall sätta ut ny tid. om laga förfall visas före utgi'mgen 

av besvärstiden. 

Föredraganden. Vad beredningen har föreslagit i 19 kap. 28 § innebär 

att de principer som redan nu gäller när klagan i utsökningsmäl inte anförs 

inom föreskriven tid anpassas till den nya instansordningen. Förevarande 

paragraf i departementsförslagct överensstämmer. frånsett ett par redak

tionella jämkningar. med beredningens förslag. 

11 § I denna paragraf. som motsvarar 19 kap. 32 § i beredningens 

förslag. regleras vad besvärsinlagan skall innehålla. 

Giillande rätt. I U L finns inte någon föreskrift om vad en inlaga. som 

avser klagan över utmätningsmannens förfarande. skall innehålla. Inte 

heller beträffande innehållet i besvärsinlaga. som innefattar klagan över 

överexckutors beslut. meddelas någon föreskrift i UL. I fråga om sådan 

besvärsinlaga torde emellertid gälla vad som föreskrivs i RB om besvär (se 

52 kap. 3 §). 

Lagbert!dnin[(en. I 19 kap. 32 §har beredningen tagit upp bestämmelser 

om innehållet i besvärsinlaga. Bestämmelserna överensstämmer med vad 

som krävs enligt 52 kap. 3 § RB. 

Föredraganden. 18 kap. 11 § i departementsförslaget överensstämmer 

med beredningens förslag. I paragrafens första stycke föreskrivs att 

klaganden skall i besvärsinlagan ange det överklagade beslutet, den 

ändring som yrkas däri och grunderna för besvärstalan. Enligt andra 

stycket gäller att klaganden skall i inlagan lämna uppgift om de bevis som 

han vill åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis samt att 

skriftligt bevis som inte har getts in tidigare skall fogas vid inlagan i huvud

skrift eller bestyrkt avskrift. Slutligen anges i paragrafens tredje stycke att 
besvärsinlagan skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller 

hans ombud. 

12 § Paragrafen, som motsvarar 19 kap. 36 § första stycket i bered

ningens förslag. innehåller föreskrift om prövning av fråga om självrättelse 

m.m. med anledning av besvär. 

Lagberedningen. Enligt 19 kap. 18 § i beredningens förslag skall krono

fogdemyndigheten självmant pröva fråga om ändring eller rättelse av 

beslut, när sådan åtgärd är tillåten och anledning föreligger. Även fråga 

om verkställighets avbrytande eller hävande skall prövas självmant av 

kronofogdemyndigheten, om inte annat är föreskrivet. I 36 § föreslår 

beredningen att vad som sålunda sägs i 18 § skall gälla även när anförda 

besvär ger anledning till sådan åtgärd. Det innebär att ärendet efter det att 

besvär har anförts kan återupplivas hos kronofogdemyndigheten. Bered

ningen påpekar att om kronofogdemyndigheten vidtar åtgärd som avses 

här. klagan regelmässigt kan föras över beslutet. 
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Föredraganden. Frågan om s_ililvrättelse har behandlats närmare i den 

allmänna motiveringen (avsnitt :i.4). Som framgår av vad som anförs där 

delar jag beredningens mening att kronofogdemyndigheten bör kunna 

vidta självrättelse med anledning av vad som framkommer i samband med 

besvär. Frågan om självrättelse bör dfl liksom i andra fall prövas självmant 

av kronofogdemyndigheten. Oetsamma gäller avbrytande eller hävande av 

verkställighet i annat fall. 12 * i departementsförslaget överensstämmer 

sålunda med beredningens förslag i första stycket av 19 kap. 36 §. 

13 § Paragrafen innehaller föreskrifter om insiindande till hovrätten av 

besvärsinlagan m.m. och om yttrande av krnnofogdemyndigheten. Den 

motsvarar 19 kap. 37 §första sty•:ket beredningens förslag. 

Giillande riitt. Som har nämnt~: tidigare skall den som vill anföra klagan 

över utmätningsrnans förfarande ge in klagoskriften direkt till över

exekutor. Beträffande besvär över överexekutors beslut föreskrivs i 217 ~ 2 

mom. UL att om besvärstalan inte avvisas pä grund av att den inte är 

fullföljd på föreskrivet siitt eller inom rätt tid, överexekutor skall utan 

dröjsmål till hovrätten sända in besvärsinlagan med därvid fogade hand

lingar. Även överexekutors protokoll och utslag samt. i huvud skrift eller 

styrkt avskrift såvitt angår den fullföljda frågan, utmätningsmannens 

protokoll och andra hos överexekutor förvarade hanulingar i målet skall 

sändas in till hovrätten. 

Laghered11inge11. Beredningen framhåller att klaganden eventuellt kan 

bli fullt tillfredsställd genom beslut som kronofogdemyndigheten meddelar 

i anledning av anförda besvär. I andra fall kan han avstå från fullföljd trots 

att beslutet i någon del har gått honom emot. Slutligen kan han av svaran

dens förklaring bli övertygad om <ttl han bör återkalla sina besvär. Om han 

inte återkallar besvären. skall akten sändas till hovrätten. I enlighet 

härmed föreslår beredningen i 19 kap. 37 ~ första stycket första meningen 

att besvärsinlagan och andra handlingar i ärendet skall sändas till 
hovrätten så snart som möjligt. on inte klaganden blir tillgodosedd genom 

tillämpning av 36 ~ första stycket eller återkallar sin talan. 

Enligt andra meningen skall kronofogdemyndigheten vid insändanuet 

till hovrätten bifoga eget yttrande. Den befattningshavare hos krono

fogdemyndigheten som handlägger besvärsärendet kan enligt beredningen 

förutsättas ha införskaffat yttrancie från befattningshavare som förut har 

handlagt ärendet och kan då vill behov göra eget tillägg. 

Som ett andra stycke i 37 § föreslår beredningen. för det fall att anförda 

besvär inte fullföljs och akten alltså inte skall sändas vidare. en bestäm

melse om att kronofogdemynuigheten dä skall pröva fråga om kostnaderna 

enligt vad som sägs i I R kap. bereclningsförslaget. 

Remissyttrandena. Enligt S\'ea hm•riitt bör det inte åvila krono

fogdemyndigheten att alltid bifoga eget yttrande vid besvär till hovrätten. 

Till hovrätten kan överlåtas att i varje enskilt fall avgöra när yttrande bör 
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inhämtas. Den fördröjning som bestämmelsen skulle medföra kan då 

undvikas i det övervägande antalet ärenden. Enligt ho1•rätten får Västra 

Sverige bör skyldigheten för kronofogdemyndigheten att bifoga eget 

yttrande inskränkas till fall df1 det överklagade beslutet inte anger de skäl 

på vilka det grundas. Även liinsstyre/sen i Stockholm.i· län framhåller att 

yttrande inte sällan måste anses onödig!, såsom när saken är u~penbar 

eller besvären måste anses gagnlösa eller då det överklagade beslutet är 

utförligt motiverat. Detta gäller dock inte allmänna miil. där krono

fogdemyndigheten i vart fall bör avge yttrande som företrädare för det 

allmännas intressen. 

FörcdraRanden. Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 

5.4) har jag inte ansett det lämpligt att besvär över kronofogdemyndighets 

beslut i vissa fall över huvud inte skulle underställas hovrättens prövning. 

Departementsförslaget utgår sålunda från att anförda besvär alltid skall 

komma under hovrättens prövning. även om klaganden kan anses ha blivit 

tillgodosedd genom självrättelse eller om han har återkallat sin talan. 
13 § i departementsförslaget har utformats med utgångspunkt från det 

nu sagda. I paragrafen anges sålunda att kronofogdemyndigheten, om 

besvärstalan inte avvisas. skall så snart som möjligt sända besvärsinlagan 

och övriga handlingar i målet till hovrätten. Av bestämmelsens lydelse 

jämförd med närmast föregående paragraf följer att kronofogdemyn

digheten kan dröja något med insändandet, om det behövs med hänsyn till 

ifrågasatt självrättelse. Innan sådan rättelse sker skall kronofogdemyndig

heten som regel bereda motparten tillfälle att yttra sig. vilket medför viss 

fördröjning. Har klaganden yrkat inhibition bör kronofogdemyndigheten 

inte dröja med att sända handlingarna till hovrätten, såvida inte förhål

landena är sådana att någon ytterligare verkställighetsåtgärd inte är aktuell 

f.n. 
Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen bör krono

fogdemyndigheten inte vidta självrättelse sedan handlingarna har vidare
befordrats till hovrätten och saken alltså har kommit under hovrätrens 
prövning. 

Hovrätten torde som regel i överklagade utsökningsmål ha behov av 

yttrande från kronofogdemyndigheten. Ibland kan emellertid. som några 

remissinstanser har framhållit, sådant yttrande vara onödigt. t.cx. om det 

överklagade beslutet är utförligt motiverat eller skälen för beslutet på 

annat sätt framgår av akten i målet eller om besvärstalan är uppenbart 

ogrundad. I enlighet härmed anges i andra meningen av 13 § att krono

fogdemyndigheten. när den sänder handlingarna i målet till hovrätten, 

skall bifoga eget yttrande. om det inte kan anses obehövligt. 

Jag vill understryka att yttrandet inte bör vara mera omfattande än vad 

saken kräver. Det bör innehålla de upplysningar om sakförhållandena som 

hovrätten behöver vid sin prövning. om inte uppgifterna framgår av hand

lingarna i akten. Om inte skälen för det överklagade beslutet framgår av 
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handlingarna. bör även de redovisas i yttrandet. Ibland kan också 

anledning finnas för kronofogdemyndigheten att närmare utveckla sin 

ståndpunkt 'i en tveksam fräga. Har yttrande inte bifogats handlingarna i 

målet. är hovrätten naturligtvis oförhindrad att begära yttrande um 

anledning därtill skulle föreligga. 

Har kronofogdemyndigheten vidtagit självrättelse med anledning av 

anförda besvär. skall myndigheten givetvis underrätta hovrätten om detta. 

Föreskrift härom kan meddelas av regeringen. 

Med anledning av vad en rcmissinstans har anfört om yttrande av 

kronofogdemyndigheten i allmänna mttl vill jag framhålla att enligt 

departemcntsförslaget kronofogdemyndigheten inte företräder staten n:sp. 

kommun i överklagade sådana mål. Enligt 2 kap. 30 §företräds borgenären 

i allmänna mäl av riksskatteverket. när målet har överklagats till hovriitten 

eller högsta domstolen. 

Vissa bestämmelser om förfarandet i hovrätten 

Beträffande förfarandet i hovrätten i överklagade utsökningsmål har i 

princip RB:s bestämmelser om besvärsmäl motsvarande tillämpning. 

Detta följer av 21 § Rp. Vissa avvikande eller kompletterande föreskrifter 

meddelas emellertid i 14-17 §§i förevarande kapitel. Av bestämmelserna i 

52 kap. RB torde det sålunda endast bli aktuellt att tillämpa 7 § första 

stycket samt 8-12 §§. 

14 § Paragrafen. som motsvarar 19 kap. 38 § i beredningens förslag, 

innehMler en bestämmelse om avvisande av besvärstalan. 

Gällande rätt. I fråga om andra hinder mot upptagande av besvär över 

överexekutors beslut än som avses i 217 § UL torde på grund av 21 § Rp 

bestämmelsen i 52 kap. 5 § RB ha motsvarande tillämpning. Där anges att 

om mot besvärstalans upptagande föreligger annat hinder än som sägs i 2 

§, dvs. att besvärs talan inte har fullföljts pä föreskrivet sätt eller inom rätt 

tid. talan får omedelbart avvisas av hovrätten. 

Fiiredraganden. I 14 § i departt::mentsförslaget har tagits upp en bestäm

melse om befogenhet för hovrätten att avvisa besvärstalan. när det före

ligger annat hinder mot talans upptagande än att besvären har anförts för 

sent. Bestämmelsen överensstämmer med 19 kap. 38 § i beredningens 

förslag. 

15 § Paragrafen tar upp bestämmelser om komplettering av bristfällig 

besvärsinlaga. Den motsvarar 19 kap. 39 § beredningsförslaget. 

Lagberedningen. Första stycket i 19 kap. 39 § i beredningens förslag tar 

upp en bestämmelse om föreläggande att avhjälpa brist i besvärsinlagan. I 

andra stycket regleras i överensstämmelse med 52 kap. 6 § andra stycket 

RB det fallet att klaganden inte efterkommer föreläggandet. Förslaget bör 
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enligt beredningen ses mot bakgrund av att kronofogdemyndigheten enligt 

19 kap. :n ··· 35 ** bl.a. skall vid hehov anmoda klaganden att avhjiilpa 

hrister i hesviirsinlagan LH:h höra moq .. 1rten innan handlingarna sänds till 

hovriitten. Denna bör emellertid göra en överprövning och tillse att vid

tagna ätgiirder är tillfyllest. 

Fiiredraga11de11. Departementsförslaget ger inte kronofogdemyn

digheten befogenhet att hegära komplettering av en bristfällig besviirs

inlaga. Till följd hiirav iir det i och för sig inte nödvändigt att ta upp 

hestiimmelser i UB om hovriittens hefogenhet i sådant hänseende. I stället 

skulle 52 kap. 6 * RB f;'i motsvarande tillämpning. I departementsförslaget 

har likväl tagits upp hesfammelser i saken. Detta sammanhänger mc:J att 

det enligt min mening finns anledning att i frt1ga om eventuell avvisning av 

en hesvärsinlaga som inte till fullo uppfyller föreskrifterna i 11 * vara mera 

liberal lin vad lydelsen av 52 kap. 6 * RB utvisar. Den omständigheten att 

inlagan inte innehåller hestiimt yrkande hör salunda inte föranleda avvis

ning. om yrkandet ändå kan anses framgå av sammanhanget. Pa mot

svarande siitt bör man betrakta hrist som bestar i att grunderna för 

hesvärstalan inte är tydligt angivna. 

I första stycket av 15 * i departcmentsförslaget föreskrivs att om 

hesvärsinlagan inte uppfyller föreskrifterna i 11 * eller om den eljest är 

ofullständig. hovrätten skall förelägga klaganden att avhjälpa bristen. I 

andra stycket anges. i enlighet med det nyss sagda. endast att besvärstalan 

skall avvisas. om klaganden inte efterkommer föreläggandet och bristen är 

s:\ viisentlig att inlagan är otjänlig som grund för prövning i sak. 

16 * Paragrafen tar upp förbud mot lindring av överklagat beslut utan att 

motparten har fått tillfälle att yttra sig. Vidare behandlas inhibition m.m. 

Paragrafen motsvarar 19 kap. 40 ~ beredningsförslaget. 

Ciillancle riitt. Enligt 208 * UL giiller att när klagan över utmät

ningsmans åtgärd har anförts. överexckutor kan tills vidare i avbidan pä 

det slutliga utslaget instiilla vidare fortgftng av åtgärden eller meddela den 

rättelse däri som omständigheterna föranleder till. om skäl finns och saken 

inte tM uppskov. 

Beträffande besvär över överexekutors utslag föreskrivs i 218 ~I mom. 

U L att hovrätten. om skäl är diirtill. fär innan iindringssökandet slutligen 

prövas förordna att utslaget inte för verkställas eller att. om verkstiillighet 

redan har följt. ytterligare Mglird inte fär vidtas. Har besvär anförts över 

försäljning som överexekutor har verkställt, kan hovrätten enligt 218 * 3 

mom. förordna att fortsatt wrkstlillighet tills vidare inte fär äga rum innan 

slutligt utslag meddelas. 

Laghcred11i11ge11. I 19 kap. 40 * första stycket beredningsförslaget sägs 

att hovrätten inte utan att antingen kronofogdemyndigheten eller 

hovriitten har givit motparten tillfälle att inkomma med förklaring får göra 

iindring i kronofogdemyndighetens beslut såvitt rör motpa11ens riitt. 

18 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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Man kan, framhåller beredningen, även frånsett interimistiska ingri

panden vara tveksam om lkma princip kan upprätthållas fullt ut i 

exekutiva ärenden. Särskilt gäller detta klagan över auktion på fast 

egendom, då det kan finnas må11ga intressenter som berörs av ett eventu

ellt undanröjande av försäljningen. Ett sådant beslut kan på ett eller annat 

sätt angå inte bara sökanden. giildenären och köpare av egendomen utan 

även andra fonlringsiigare än ~.ökanden, vilka helt eller delvis skulle fä 

betalning genom försäljningen. Även rättighetshavare. vilkas rättigheter 

har bevarats vid försäljningen men som kan komma att offras vid eventuell 

ny auktion. kan beröras. 

Hithörande fall är dock så sä; lsynta att beredningen inte har ansett till

räckliga skäl föreligga att göra avsteg från principen. Beredningen utgår 

härvid från att frågan vilkas rätt som berörs av auktions undanröjande fär 

bedömas från praktiska utgångspunkter. Om t.ex. hovrätten vill bestämma 

att ny auktion skall ske på oförändrade villkor frånsett viss punkt som har 

föranlett undanröjande. finns enligt beredningen inte anledning att innan 

beslut meddelas först höra rättighetshavare som är skyddade. Såvitt angår 

rättighetshavare bör hovrätten över lag vid prövning av frågan om 

behovet av kommunikation b•~döma huruvida auktions undanröjande 

medför en risk för vederbörande som man inte kan bortse från. 

I andra stycket av paragrafen föreslås en bestämmelse att hovrätten kan 

omedelbart förordna att åtgärd för verkställighet tills vidare inte skall äga 

rum eller att sådan åtgärd skall genomföras och bestå till dess annat för

ordnas. I sistniimnda hänseende åsyftas sådana situationer då krono

fogdemyndigheten inte har ansett sig kunna bifalla begäran om verkstäl

lighet. t.ex. därför att erbjuden ~äkerhet inte har ansetts tillfyllest. 

Beredningen har emellertid ansett att man inte bör stanna härvid. Man 

kan inte bortse från att saken ibland kan vara så brådskande att hävande 

av kronofogdemyndighetens åtgärd bör ske omedelbart. Beredningen 

föreslår därför att som en andra mening i andra stycket av 40 ~ förs in en 

bestämmelse att hovrätten får om~delhart förordna att vidtagen åtgärd 

skall hävas. om synnerliga skiil föreligger. Det är enligt beredningen 

uppenbart att denna befogenhet måste handhas med försiktighet eftersom 

all möjlighet att på nytt genomföra åtgärden ibland kan vara utesluten. 

Fiiredraxanden. 1 likhet med beredningen anser jag att hovrätten inte 

bör kunna ändra ett överklagat beslut såvitt angår en motparts rätt utan att 

denne har fått tillfälle att yttra sig i målet. Det torde visserligen någon gång 

kunna vara tveksamt hur en sådan bestämmelse skall tillitmpas när det 

finns ett flertal intressenter som i större eller mindre mån berörs av en 

eventuell ändring. Detta gäller närmast vid klagan över exekutiv fastig

hetsförsäljning. En närmare reglering av uen frågan synes dock knappast 

möjlig. I likhet med beredningrn anser jag att saken bör bedömas från 

praktiska utgångspunkter. De uttalanden som beredningen har gjort 

angående tillämpningen kan därvid tjäna till ledning. 
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Första stycket i 16 * i departcmentsförslaget överensstämmer sf\lunda 

med beredningens förslag. Lydelsen har emellertid jiimkats något med 

hänsyn till att det enligt departementsförslagct skall ankomma endast på 

hovrätten att bereda motpart tillfälle att inkomma med förklaring. 

Även andra stycket i 16 *överensstämmer med beredningsförslaget. 

17 § Paragrafen innehåller bestämmelser om från vilken tidpunkt 

hovrätts beslut i utsökningsmål skall tillämpas. Den motsvarar 19 kap. 41 * 
beredningens förslag. 

Giil/andt' räl!. Beträffande beslut av överexekutor föreskrivs i 53 * U L 

att annat beslut än som nämns i 51 och 52 **(rörande betalningsskyldighet 

resp. böter eller vite) skall gi\ i verkställighet även om det överklagas. 

såvida inte annat har förordnats eller är särskilt stadgat. I 210 * 2 mom. U L 

sägs att utslag varigenom överexekutor föreskriver ändring med avseende 

på utmätningsmans åtgärd skall lända till efterrättelse omedelbart, om inte 

annorlunda förordnas. I mäl om utmätning skall dock redan verkstiilld 

1\tgärd inte gå 1\ter innan utslaget har vunnit laga kraft annat iin om över

exekutor har förordnat därom. Enligt 218 * 2 mom. gäller att vad som sägs 

i 53 och 210 ** har motsvarande tillämpning i fråga om verkställighet av 

hovrätts utslag eller beslut. 

l.t1!{hered11i11Ren. Enligt 19 kap. 17 * i beredningens förslag skall krono

fogdemyndighetens heslut i princip lända till efterrättelse omedelhiirt. 

Visst undantag skall emellertid gälla. Denna princip bör enligt bered

ningens mening gälla även hovrättens beslut. I första styckd av 19 kap. 41 

* föreslår beredningen därför en bestiimmelse om att hovrättens beslut 

skall lända till efterrättelse lika som kronofogdemyndighets beslut. 

Undantag följer av andra sryckel i paragrafen. 

Hovrätts beslut kan numera endast sällan komma att dras under högsta 

domstolens prövning. Beredningen anser likväl att en bestämmelse mot

svarande 210 * 2 mom. jämförd med 218 * :! mom. UL bör tas in i UH. Den 

bör enligt beredningen gälla även införsel. I andra stycket av 19 kap. 41 * 
sägs därför att redan vidtagen tttgänl i ärende om införsel eller utmiitning 

inte skall gä f\ter innan hovrättens beslut har vunnit laga kraft annat än om 

hovriitten särskilt har förordnat härom. 

Fiiredraga11de11. Bestämmelse om att kronofogdemyndighetens egna 

beslut i princip Hinder till efterrättelse omedelbart har i departements

förslaget tagits upp i 2 kap. 19 ~. Där anges ocksi'I visst undantag frf\n 

regeln. 

I överenssliimmelse med vad beredningen har föreslagit hänvisas i första 

stycket av förevarande paragraf i departementsförslaget beträffande 

tillämpligheten av hovriittens beslut till vad som gäller om krono

fogdemyndighetens egna beslut. Även det undantag som anges i andra 

styi.:ket av dcpartementsförslaget överensstiimmer med beredningens 

förslag. Betriiffande andra stycket vill jag påpeka att en liknande bestäm

melse föreslås i 3 kap. 22 * för det fallet att exekutionstitel upphiivs. 
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Fullföljd av talan till hi;gsta domstolen 

Som har nämnts i det föregående utgår departementsförslaget från att ta

lan mot hovrättens beslut i utsökningsmål skall kunna föras i högsta dom

stolen. Beträffande fullföljd av talan mot hovrättens beslut och i fråga om 

förfarandet i högsta domstolen bör i princip RB:s bestämmelser tillämpas 

(jfr 2 I * Rp). Vissa avvikelser följer emellenid av bestiimmelserna i före

varande avsnitt. Dessa ersätter 54 kap. 1-8 ** RB. Övriga bestämmelser i 
54 kap. liksom hela 56 kap. RB skall däremot giHla i fråga om fullföljd till 

högsta domstolen och förfarandet där. 

18 § I paragrafen meddelas en bestiimmelse om var talan mot hovrättens 

beslut skall föras och om riittsmedlet för sådan talan. Paragrafen 

motsvarar 19 kap. 42 * beredningens förslag. 

Gii/landc riitt. I 219 § I mom. UL föreskrivs alt talan mot hovrätts 

utslag eller beslut i utsökningsnål skall fullföljas genom besvär till högsta 

domstolen. 

Lagbered11i11ge11. I 19 kap. 42 § första stycket föreslår beredningen en 

uttrycklig bestämmelse att talan mot hovrätts beslut förs genom besvär till 

högsta domstolen. Beredningen påpekar att en särskild föreskrift hiirom 

strängt taget inte är behövlig. Andra stycket innehåller att beträffande 

sådan talan skall i stället för 54 kap. I -8 ** RB iakttas vissa särskilda 

bestämmelser som anges i de närmast följande paragraferna. 
Fiiredraganden. Som beredningen har påpekat är det egentligen inte 

behövligt att i UB ange att tahn mot hovrättens beslut i utsökningsmål 

skall fullföljas i högsta domstolen och alt sådan talan skall föras genom 

besvär. Detta följer nämligen redan av 21 ~ Rp. I likhet med beredningen 

anser jag emellertid lämpligt att en sådan bestämmelse tas upp i UR. före

varande paragraf i depai1ementsförslaget överensstämmer även i övrigt 

med vad beredningen har före·;lagit. Bestiimmelserna har dock jämkats 

något redaktionellt. 

19 § Paragrafen reglerar frågan i vad mån särskild talan får föras mot 

hovrättens beslut i utsökningsmäl. Den motsvarar 19 kap. 43 ~ bered

ningens förslag. 

Gii/lande rätt. Enligt 219 * 3 mom. UL får särskild talan föras mot 

beslut varigenom hovrätten, innan ändringssökandet har slutligen prövats. 

har förordnat att överexekutors utslag inte får verkställas eller att. om 

verkställighet redan har följt. ytterligare åtgärd inte får vidtas. Detsamma 

gäller interimistiskt förordnand1: om handräckning. Har hovrätten i annat 

fall genom särskilt beslut utlåtit sig över omständighet som angår målets 

behandling, får talan mot det beslutet inte föras annat än i sammanhang 

med huvudsaken. 

Laghered11i11gen. Beredningen anser att den nuvarande regleringen av 
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fullföljd fran hovrätt till högsta domstolen i stort sett bör behållas. Visser

ligen har frt1gan om fullföljd till högsta domstolen fått väsentligt minskad 

betydelse genom 1971 års fullföljdsreform. Beredningen framhåller emel

lertid att fragor av prejudiciellt intresse kan komma upp iiven i utsök

ningsmål och att det saknas anledning att behandla sftdana mål på annat 

sätt lin vanliga mål. 

I 19 kap. 43 * uppmärksammar beredningen först de fall som regleras i 

19 kap. :!:'i ~ första stycket. I sistnämnda bestiimmelse föreslås att särskild 

talan inte får föras mot vissa beslut av kronofogdemyndighet som inte är 

slutliga. Motsvarande hör enligt beredningen gälla när hovrätten under 

handläggningen har meddelat beslut i där uppkommen eller dit fullföljd 

fråga som avses i nämnda lagrum. 

I ett andra stycke av 43 ~ anges i vilka fall särskild talan får föras mot 

beslut som hovrätten har meddelat under rättegången. Det föreslås att 

särskild talan för föras mot beslut varigenom hovrätten. innan ändrings

yrkandet prövas slutligt. har utlåtit sig i fråga som avses i 40 § andra 

stycket, dvs. beträffande inhibition m.m .. eller angående föreläggande 

som avses i 13 * eller har dömt ut vite eller ålagt ansvar för förseelse i 

riittegfmgen. Beredningen anmärker att bestämmelsen kanske ger möjlighet 

till särskild talan i något vidare omfattning lin gällande riitt. 

Som tredje stycke i 43 ~ föreslår beredningen att om hovrätten i annat 

fall har utlåtit sig över omständighet som gäller mi'llets behandling och 

beslutet inte rör tredje man. talan mot beslutet inte får föras annat än i 

samband med huvudsaken. Betriiffande sådant beslut föreslås som andra 

mening i samma stycke att 2:'i * tredje stycket skall ha motsvarande 

tillämpning. Undantaget beträffande tredje man avser endast att talan får 

föras särskilt såvitt rör honom. Även denna bestämmelse innebär enligt 

beredningen möjligen att talan får föras särskilt i nt1got vidare omfattning 

än enligt glillande lag. 

Remissyttrandena. Si·ea ho1·riitt anser att det inte finns tillräckliga skäl 

att vitesförelägganden i utsökningsmål skall kunna överklagas särskilt i 

den omfattning som beredningen föreslår. Så vittgående möjligheter till 

särskilda överklaganden kan fördröja handläggningen av själva saken. 

Fiiredraganden. Beredningens förslag rörande talan mot beslut av 

hovrätten som inte rör huvudsaken innebiir att som huvudregel skall gälla 

att sådant beslut får överklagas endast i samband med talan i huvudsaken. 

Från denna huvudregel föresltts emellertid en del undantag. Särskild talan 

skall sålunda föras över beslut som rör tredje man. Detsamma gäller 

beslut i fråga om inhibition o.d. och beslut rörande föreläggande som 

avser själva saken. Undantag från huvudregeln föreslås också för det fallet 

att hovrätten genom särskilt beslut har dömt ut vite eller ålagt ansvar för 

förseelse i rättegången. 

Den föreslagna regleringen innebär att samma principer skall tillämpas 

som gäller för talan mot hovrättens beslut i mål som direkt faller under RB. 
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men att Je särskilda förhållanden som råder i utsökningsmrtl har beaktats 

vid reglernas utformning. förslaget har. fränsett en siirskild punkt. genom

gående godtagits av remissinstanserna. Även jag ansluter mig i princip till 

vad beredningen har föreslagit. 

När det gäller den närmare utformningen av lagtexten vill jag framhålla 

följande. I första stycket av 19 kap. 43 ~ har beredningen tagit upp en 

bestiimmelse om att särskild talan inte far föras mot beslut av hovrätten 

som inte iir slutligt och som giiller fråga som avses i 25 * första stycket. 

dvs. sjiilvrällelse av utmätning. föreläggande att inställa sig till förhör eller 

förberedande beslut som inte rör tredje man. Enligt departementsförslaget 

gäller förbud mot talan. och inte endast mot särskild talan. beträffande 

kronofogdemyndighetens beslut varigenom begliran om sjiilvrättelse har 

lämnats utan bifall (3 ~). I den män besrnmmelsen i första stycket av 19 

kap. 43 ~ i beredningens förslag har någon självstfmdig betydelse vid sidan 

av huvudregeln i tredje stycket torde man inte behöva riikna med att diir 

nämnd fråga skall prövas av hovriitten genom beslut som inte är slutligt. 

På grund härav saknar depart·~mentsförslaget motsvarighet till första 

stycket i bereJningens förslag. 

Enligt min mening behövs inte heller nägon bestiimmelse om att part. 

som inte själv har fullföljt talan. får till bemötande av motparts iindrings

yrkande påkalla prövning av bes lut mot vilket siirskild talan inte fär föras 

(jfr andra meningen i 19 kap. 43 ~ tredje stycket i beredningens förslag). 

En remissinstans har kritiserat beredningens förslag att särskilJ talan 

skall föras mot hovrättens beslut under rättegången angäende föreliiggande 

som avser själva saken. Med anledning h~irav vill jag erinra om vad som 

har anförts i det föregående (under 3 och 4 *~ l som skäl för att talan bör 

föras särskilt när sitdant föreläggande meddelas av kronofogdemyn

digheten. Vad som sägs där har också tillämpning på heslut av hovrätten i 

sådan fråga, om sådant beslut ntlgon gäng skulle meddelas under riitte

gången i hovrätten. Härav följer att jag hitriider beredningens mening. 

l enlighet med det sagda anges i första stycket av 19 § i departements

förslaget att talan skall föras ~.ärskilt. om hovrätten innan ändrings

yrkandet prövas slutligt har utl~Ltit sig i fråga som <i.vses i 16 * anJra 

stycket eller angående föreHiggande som avses i 2 kap. 15 *eller har dömt 

ut vite eller ålagt ansvar för förseelse i rättegangen. I paragrafens andra 

stycke föreskrivs att när hovrätten i annat fall har utlåtit sig över omstän

dighet som gäller målets behandling och beslutet inte rör tredje man. talan 

mot beslutet inte får föras annat än i samband med talan i huvudsaken. 

20 § Paragrafen innehåller förbud mot klagan över vissa beslut av 

hovrätten. Den motsvarar 19 kap. 44 * beredningsförslaget. 

Gällande riitt. Enligt 6 § 3 mo:n. U L får talan mot beslut. varigenom 

utmätningsman har avvisat framställt jäv, fullföljas hos överexekutor. 

Över överexekutors beslut får klagan inte föras. Har hovrätt meddelat 

18 kap. 20 * 878 
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beslut varigenom utsökningsmål har visats &ter till överexekutor eller 

utmätningsman. får enligt 219 * 2 mom. talan inte föras mot beslutet. Om 

hovrättens prövning innefattar avgörande av fräga som inverkar på målets 

utgång. fär dock part fullfölja talan mot beslutet. Enligt 219 * 4 mom. får 

klagan inte föras över utslag. varigenom hovrätten har undanröjt förord

nande om inhibition som överexckutor har meddelat. 

/,11gherecl11i11ge11. Som första mening i första stycket av 19 kap. 44 * 
foresH\.s att talan inte fär föras mot beslut. varigenom hovrätten har funnit 

kronofogdemyndigheten behörig i iirende som hör till kronofogdemyn

dighets åligganden eller hänvisat ärende till kronofogdemyndighet som 

lrovriitten har funnit behörig. Beredningen framhåller att med bestäm

melsen inte i'tsyftas frågan om svensk myndighet över huvud enligt inter

nationellriittsliga regler ~ir behörig att pröva saken. Som andra mening i 
samma stycke föresl!"ls att talan inte fär föras mot beslut varigenom 

hovrätten har visat ärende åter till kronofogdemyndigheten. Innefattar 

hovrättens prövning avgörande av fri'tga som inverkar på målets utgång. 

fär dock enligt en treL\ie mening i stycket talan föras mot beslutet. 

Andra stycket tar upp ett generellt förhud mot klagan över hovrätts 

beslut i fri'tga om jiiv mot förriittningsman. Beredningen påpekar att om 

framställt jäv mot ledamot av hovrätten har ogillats. part enligt 19 kap. 43 

*tredje stycket bcredningsförslaget får anföra besvär mot beslutet endast i 

samband med huvudsaken. 

Fiiredraga11cle11. Departementsförslaget i.iverensstiimmer. frånsett 

några redaktionella jiimkningar. med beredningens förslag. 

Särskilda rättsmedel 

21 !i Paragrafen innehåller bcstiimmcber om särskilda rättsmedel i 

utsökningsmål. Den motsvarar 19 kap. 45 * heredningsförslaget. 

Giillallllc riitt. Av 21 * Rp anses följa alt de särskilda rättsmedel som 

anges i 58 och 59 kap. RB (resning. i\terstiillande av försutten tid och 

besvär över domvillaJ lir tilfämpliga liven i utsökningsmtll. Detta torde 

gälla även beträffande försäljning av utmätt lös egendom som auktions

företag. fondkommissioniir eller mäklare ombesörjer på uppdrag av utmät

ningsmannen. I rättspraxis tNJA 1967 s. 303) har ansetts att återställande 

av försutten tid inte kan äga rum niir tredje man inte har iakttagit tid att 

väcka talan vid domstol. vilket har förelagts honom enligt 69 ~ UL. 

Laghered11i11ge11. Som .f("irsta stycke i 19 kap. 45 ~ föreslås som allmän 

princip att bestämmelserna om särskilda rättsmedel i 58 och 59 kap. RB får 

tillämpas även på kronofogdemyndighets beslut. Stivitt angår återställamle 

av försutten tid. som enligt 58 kap. 11 ~ RB endast avser tid för fullföljd av 

talan och liknande. korresponderar bestiimmelsen mot 19 kap. 28 ~ andra 

stycket om att kronofogdemyndigheten skall sätta ut ny tid för besvär över 

myndighetens beslut. om laga förfall visas före utgången av besvärstiden. 

18 kap. 21 § 879 
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Beträffande hovrättens och högsta domstolens beslut i utsöknings mål är 58 

och 59 kap. RB direkt tillämpliga. 

Beträffande tillämpningen erinrar beredningen om att hänsyn i hit

hörande fall måste tas till de exekutiva förriittningarnas särskilda karaktär. 

I fråga om utlysande av auktion framhåller beredningen att om kallelser 

till kända sakägare inte har sänt:; när det borde ha skett. det kan tänkas 

grunda laga förfall och föranleda återställande av försutten tid. Sakägarna 

bör kunna lita på att kallelse till auktion sänds när detta är föreskrivet. 

Visserligen kan det vara praktiskt olägligt om i så fall auktionen skulle 

behöva undanröjas. men denna cfägenhet kan åtminstone i viss utsträck

ning förebyggas genom tillämpning av de villkor som enligt tredje stycket i 

paragrafen skall gälla för bifall till yrkande om auktionens undanröjande. 

Att avsänd individuell kallelse inte har nätt vederbörande sakägare pi\ 

grund av att denne har uppgett ofullständig adress bör inte medföra att 

laga förfall anses föreligga. om föreskrivet kungörande i tidningarna har 

skett. I andra fall då kallelse inte har nått vederbörande kan särskilda 

omständigheter föranleda att laga förfall anses föreligga. 

Vad angår okända sakägare kan de enligt beredningen. om kungörande 

har skett i föreskrivna tidningar. :;om regel inte framställa någon anmärk

ning mot att de inte har fått särskild underrättelse som skulle ha sänts till 

dem om de hade varit kända. Dd kan visserligen vara förklarligt att de 

inte har observerat kungörelsen. men avsikten med kungörandet är bl.a. 

just att bringa auktionen till okända sakägares kännedom. Enligt bered

ningen gäller det över lag att bedöma. huruvida det kungörande som har 

skett i laga ordning får skäligen anses tillfyllest för att vederbörande 

sakägare som uteblir skall ha förlcrat sin talan. 

Andra slycket i 19 kap. 45 ~ bercdningsförslaget reglerar frågan om åter

ställande av försutten tid när föreläggande att väcka talan har meddelats 

någon enligt 5 kap. 19. 24 eller 25 §eller enligt 14 kap. 9 §andra stycket i 

förslaget. Beredningen anser att d,~t måste finnas möjlighet för tredje man 

att fä försutten frist för väckande av talan återställd. om laga förfall 

förelåg. 

Bestämmelsen bör enligt beredningen jämföras med 19 kap. 6 ~ andra 

stycket. Där sägs att om den som rnligt meddelat föreläggande skall väcka 

talan inom viss tid visar laga förfall före utgången av den tiden. krono

fogdemyndigheten skall sätta ut ny tid. Beredningen påpekar att sist

nämnda bestämmelse kan åberopas även av sökanden. om föreläggande 

har getts honom enligt 5 kap. 20 * andra stycket. 21 * eller 26 § eller enligt 

10 kap. 12 §andra stycket. 

Bestämmelsen i 19 kap. 45 * andra stycket ger däremot inte sökanden 

möjlighet att fä försutten tid för väckande av talan återställd med hjälp av 

58 kap. RB, när föreläggande har riktats mot honom. Anledningen härtill är 

att enligt tidigare nämnda lagrum utmätningen hävs. om inte sökanden har 

väckt talan i saken inom den aktuella tiden. Det är enligt beredningen inte 

lämpligt att. sedan utmätning har hävts av sådan anledning. återuppliva 

18 kap. 21 .!;i 880 
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utmiitningen genom återställande av försutten tid. Man måste också i så 

fall ta ståndpunkt till verkningarna av vad som kan ha skett under mellan

tiden. Sökanden synes här fä anses tillräckligt tillgodosedd med möjlig

heten att fä ny utmätning, iiven om det kan inträffa att det objekt som den 

förra utmätningen gällde har under tiden sålts eller belastats med panträtt 

e.d. Beträffande denna risk framhåller beredningen att det över huvud är 

föga antagligt att sökanden. som ju är den som främst agerar i ärendet, 

skall på grund av laga förfall underlåta att väcka talan i tid. 

Den grupp av exekutiva åtgärder som försäljningarna representerar intar 

enligt beredningen en särskild ställning på det sättet att en skedd för

säljning inte utan vidare kan undanröjas med verkan att rättsläget före 

försäljningen blir återställt. Den som har förvärvat egendomen är inte 

skyldig att återlämna den utan att själv återfå sin prestation. Om influtna 

medel redan har fördelats. kan det emellertid vara mycket svårt, kanske 
ekonomiskt ogenomförbart. att fä åter vad som har betalts ut. Dessa 

svårigheter växer naturligtvis ju längre tid som har förflutit från försälj

ningen. Extraordinära rättsmedel kan komma att anlitas relativt lång tid 

efter det att försäljning har ägt rum. Vidare kan. framhåller beredningen, 

den sålda egendomen ha undergått betydande förändringar efter försälj

ningen. Köparen kan ha helt förbrukat eller förslitit den eller värdet kan 

utan konsumtion eller slitage ha sjunkit till en obetydlighet. Han kan å 

andra sidan ha gjort den köpta egendomen mycket värdefullare, t.ex. 

genom att bebygga en på exekutiv auktion inköpt tomt. 

Sambandet mellan exekutiv försäljning och åtföljande köpeskillingsför

delning är enligt beredningen av särskild betydelse, om exekutiv för

säljning undanröjs efter anlitande av extraordinärt rättsmedel. Den som 

med sådant rättsmedel vill angripa exekutiv försäljning bör göra klart för 

sig i vad män även köpeskillingsfördelningen bör bringas ur världen. 

Beredningen påpekar att äterställande av försutten tid för klagan över 

exekutiv försäljning inte i och för sig innebär även ett återställande av 

försutten tid för klagan över köpeskillingsfördelning. Om den förra tiden 

återställs. kan dock i samband därmed möjligheten att klaga över köpeskil

lingsfördelningen återställas i den män skäl därtill föreligger. Det är emel

lertid klart att undanröjande av försäljning i allmänhet inte kan genomföras 

utan att medel som har betalts ut i enlighet med köpeskillingsfördelningen 

betalas tillbaka till större eller mindre del. Denna fräga måste beaktas 

innan beslut om undanröjande av försäljningen meddelas. 

Särskilt i fråga om fast egendom. skepp eller luftfartyg kan det enligt 

beredningen finnas ett flertal intressenter som är inblandade. Man bör inte 

annat än på mycket vägande skäl rygga den rättsliga disposition som en 

lagakraftvunnen försäljning med åtföljande likvid utgör. Bl.a. bör den som 

förvärvar egendomen kunna lita på sitt lagakraftvunna förvärv. 

Beredningen föreslår därför i tredje stycket av 19 kap. 45 § att använd

ning av särskilda rättsmedel inte får utan synnerliga skäl föranleda att 

exekutiv försäljning hävs. Avsikten är att det skall ske en samlad 

18 kap. 21 ~ 881 
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värdering av de skäl som kan göra det motiverat att undanröja förrätt

ningen. med hänsyn tagen även till de olägenheter som i det aktuella fallet 

skulle följa därav. I det förra hänseendet bör enligt beredningen beaktas 

såväl de omständigheter som har gjort att klaganden inte med anlitande av 

ordinärt rättsmedel har kunnat komma till sin rätt som de materiella 

omständigheter han åberopar till stöd för sin talan om undanröjande av 

försäljningen. Det kan t.ex. h<. förekommit en brist i kungörandet av 

auktion pi'l fast egendom som inte kan betecknas som alltför grov men 

iindfl i det aktuella fallet måste antas ha lett till stor ekonomisk förlust för 

klaganden. Skälen för att häva en exekutiv försäljning behöver inte heller 

vara lika starka när följderna därav är mycket begränsade som när ett 

flertal svårreglerade konsekvenser uppkommer. 

Den föreslagna regeln är avsedd att tillämpas även när det inte är fråga 

om att helt undanröja försäljning utan klaganden har begränsat sin talar .. 

Den som efter laga förfall vill föra talan mot exekutiv försäljning kan t.ex. 

inskränka sig till att begära nytt .1trop för att bättre pris skall uppnås men 

förklara sig godta den redan skedda försäljningen. om bättre pris inte 

uppnås. Beredningen utgår som har nämnts förut från att beslut kan, med 

tillbörligt beaktande av köparens intresse att snabbt fä besked. meddelas i 

enlighet med ett sådant yrkande. Även på annat sätt kan talan mot 

exekutiv försäljning avgränsas. Ju mer begränsad den åsyftade ändringen 

är desto mindre krav behöver enligt beredningen ställas på de omstän

digheter som skall kunna föranleda ändring. 

Fiiredraga11de11. I likhet med beredningen anser jag att RB:s regler om 

särskilda rättsmedel hör i princip tillämpas på kronofogdemyndighetens 

beslut i utsökningsmål. Även när det gäller de närmare bestämmelserna 

beträffande tilfämpningen av särskilda rlittsmedel i utsökningsmål kan jag 

biträda vad beredningen har före~ lagit. 

Anviindning av särskilda rättsmedel i utsökningsmål måste. som bered

ningen har framhållit, ske med Jeaktande av de exekutiva åtgärdernas 

särskilda beskaffenhet. l synnerhet måste uppmärksammas att ett undan

röjande av en lagakraftvunnen exekutiv försäljning kan komma att 

medföra åtskilliga komplikationer även för andra än parterna i utsöknings

målet. Jag ansluter mig till de uttalanden som beredningen har gjort 

rörande tillämpningen av bestämmelserna. 

7 Hemställan 

I enlighet med vad som har anförts i det föregå.ende föreligger förslag till 

utsijkningsha/k. 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över lagförslaget. 

8 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

18 kap. 21 § 882 



Prop. 1980/81: 8 

JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Tilläggsremissen: Motivering 883 

vid regeringssammanträde 

1979-06-28 

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsräden Sven 

Romanus, Mundebo. Huss. Rodhe. Wahlberg. Hansson. Enlund. Lindahl. 

De Geer. Gabriel Romanus 

Föredragande: statsrädet Sven Romanus 

Lagrådsremiss med förslag till ändring i tidigare remitterat förslag till utsök· 
ningsbalk 

1 Allmänna synpunkter 

Den 16 mars 1978 beslöt regeringen att inhämta lagradets yttrande över 

ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till utsökningsbalk (UBJ. 

Det remitterade förslaget innehäller inte övergängsbestämmelser till U B 

eller följdändringar i annan lagstiftning. Förslag härom avses bli framlagda 

i en senare lagrädsremiss. Den nya utsökningslagstiftningen beräknas 

kunna träda i kraft tidigast under år 1981. 

UB skall ersätta i första hand utsökningslagen ( 1877:31 s. I) -- UL -

men även vissa andra lagar som ansluter till UL. bl.a. införsellagen 
( 1968:621 ). lagen ( 1971 :494) om exekutiv försäljning av fast egendom 
(FfL), lagen ( 1971 :500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m. (LfL) 

och lagen ( 1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m.m. 

<SfL). 

Efter det att UB remitterades till lagrådet har nya lagregler tillkommit. 

vilka har betydelse även för UB. I samband med lagar (1978:853 och 854) 

om ändring i föräldrabalken (FBJ och giftermålsbalken (GBJ har sålunda 

UL och införsellagen ändrats i ett par hänseenden genom lagar 1978:856 

och 860. Genom lagen ( 1978:880) om betalningssäkring för skatter. tullar 

och avgifter har införts en säkerhetsätgärd pä det offentligrättsliga omrädet 

- betalningssäkring - vilken medför förmånsrätt. För att betalnings

säkring skall beaktas när ianspråktagen egendom utmäts för annan fordran 

har UL. FfL. LfL och SfL samtidigt ändrats genom lagar 1978:887 och 

889-891. Bctalningssäkring bör ocksä beaktas i UB i ett par andra av

seenden. En ny bötesverkställighetslag har införts genom lag 1979: 189. l 
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samband härmed har genom lag 1979:194 skett flera ändringar i införsel

lagen i syfte att stärka böters ställning vid indrivning. Genom lag 1979:240 

har rättshjälpslagen ( 1972:429) ändrats. l anslutning därtill gjordes ocksl't 

ett par ändringar i UL:s regler om besvär i utsöknings mål. 

l en denna dag beslutad proposition har föreslagits en ny sekretesslag. 1 

denna har tagits upp en särskild regel om sekretess hos kronofogde

myndighet, vilken har betydelse för en bestämmelse i UB om förordnande 

om tystnadsplikt. 

l fråga om exekutionstitlar utgår UB när det gäller summarisk process 

frl'tn det förslag till ny lagsökningslag som har lagts fram i departements

promemorian (Os Ju 1977:5) SL.mmarisk process. Nämnda förslag till 

lagsökningslag innehåller bestämmelser inte bara om summarisk betal

ningsprocess utan även om förordnande om avhysning och 1iterställande 

av besittning m.m. Avsikten var c:lt förslag till en ny sådan lagsökningslag 

skulle remitteras till lagrådet senare under år 1978 (remissprotokollct s. 

217 och 245). 

Efter det att förslaget till UB remitterades till lagrådet har det emellertid 

bedömts som lämpligare att frägan om en ny lagsökningslag fär anstå tills 

vidare i avvaktan på rättegångsutredningens (Ju 1977:06) pågående arbete. 

Någon ny lagstiftning om summarisk betalningsprocess är därför inte 

aktuell f.n. Däremot har regeringen tidigare i dag beslutat att förslag till en 

handräekningslag. som avser andra förpliktelser än betalningsskyldighet. 

skall remitteras till lagrådet utan avvaktan på övrig följdlagstiftning till UB. 

På grund av det sagda bör U B: s regler om exekutionstitlar ändras på så sätt 

att balken i fråga om summarisk betalningsprocess utgår frän den 

nuvarande lagsökningslagen ( 1946:808) och i fråga om annan summarisk 

process från den föreslagna handräckningslagen. 

Det remitterade förslaget till U B granskas f.n. av lagrådet. Granskningen 

beräknas vara avslutad under hösto:n 1979. Oet synes lämpligt att nu ta upp 

frågan om de ändringar i UB som föranleds av den nya lagstiftning som jag 

har nämnt i det föregående. 

lnnanjag går in på de enskilda bestämmelserna i förslaget vill jag ta upp 

en lagteknisk fråga som rör betalningssäkring. Betalningssäkringslagen 

innehåller bestämmelser inte bara angående beslutande om betalnings

säkring -- vilket ankommer på länsskatterätten (från den 1 juli 1979 läns

rätten) -- och vad som har samband därmed utan också om verkställighet 

av beslut om betalningssäkring. däri inräknat rättsverkan därav m.m. 

(9-15 §§. se även 18 §). Verkställigheten ankommer på kronofogde

myndigheten och sker i princip enligt vad som gäller om utmätning. En del 

avvikande bestämmelser meddelas dock. Beträffande kvarstad och andra 

liknande säkerhetsätgärder - som efter U B:s ikraftträdande förutsätts 

skola beslutas av allmän domstol även när talan i saken inte har väckts -

har behövliga bestämmelser om verkställighet tagits upp i UB < 16 kap. 

10-16 §§ i det remitterade förslaget). Mot bakgrund härav kan det göras 
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gällande att även verkställighet av betalningssäkring bör regleras i UB. Mot 

en sådan ordning talar emellertid flera skäl. 

Betalningssäkringslagen antogs av riksdagen i slutet av 1978 och trädde i 

kraft den I januari 1979. I lagstiftningsärendet ifrågasattes inte frän något 

häll att frågan om verkställighet av betalningssäkring skulle regleras för sig 

i utsökningslagstiftningen. och det torde inte heller ha avsetts att bestäm

melserna härom senare skulle föras över till U 8. Att bestämmelserna fär 

stå kvar i betalningssäkringslagen strider inte mot systematiken i UB. UB 

är visserligen tillämplig även på indrivning av skatter. böter m.m. -

allmänna mål - men det är förutsatt att åtskilliga bestämmelser rörande 

sådana mål liksom f.n. skall finnas i särskilda lagar vid sidan av UB. t.ex. 

angående måls anhängiggörande. exekutionstitlar och redovisning (ifr 2 

kap. 30 ~. 3 kap. 23 * och 13 kap. 21 s i det remitterade förslaget). Även i 

övrigt skall UB kompletteras med bestämmelser av exekutiv natur i andra 

lagar. Som exempel kan nämnas de bestämmelser om handräckning och 

verkställighet för återtagande av såld egendom som meddelas i kon

sumentkreditlagen (!977:981) och lagen ( 1978:599) om avbetalningsköp 

mellan näringsidkare m.tl. Frän praktisk synpunkt är också vissa fördelar 

förenade med att ha samtliga bestämmelser rörande betalningssäkring 

samlade på ett ställe. 

Bestämmelserna om verkställighet av betalningssäkring bör sålunda inte 

tas upp i UB utan få stå kvar i betalningssäkringslagen. En annan sak är att 

bestämmelserna bör jämkas med anledning av att UL ersätts av UB. Den 

frågan får tas upp i samband med övrig följdlagstiftning till UB. Jag vill 

särskilt påpeka att om. i enlighet med vad jag har förordat i remissen be

träffande UB (s. 346). lagen ( 1921 :244) om utmätningsed upphävs. det är 

naturligt att man då också upphäver bestämmelserna om betalnings

säkringsed i 15 § betal ningssäkringslagen. 

På grund av det anförda har inom justitiedepartementet utarbetats 

förslag till ändring i U B. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende 

som hila,;a. 1 

2 Motivering till de särskilda bestämmelserna 

2 kap. 

I 2 kap. 14 * i det remitterade förslaget har tagits upp en bestämmelse 

som ger kronofogdemyndigheten möjlighet att i ett visst avseende förordna 

om tystnadsplikt. Enligt paragrafen kan sålunda kronofogdemyndigheten 

förordna att vad som vid förhör har förekommit angående enskilds person

liga förhållanden eller näringsidkares affärs- eller driftförhållanden inte får 

röjas obehörigen. Sådant förbud avses rikta sig till var och en som var när

varande vid förhöret eller annars får ta del av vad som har förekommit vid 

detta. även tjänsteman vid kronofogdemyndigheten. 
1 Bilagan här intagen som bilaga J. 
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I propositionen med förslag till ny sekretesslag har beträffande exeku

tionsväsendet tagits upp en särskild bestämmelse om sekretess i mål eller 

ärende angående exekutiv verksamhet (9 kap. 19 *). Enligt bestämmelsen 

gäller sekretessen för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska 

förhållanden. om det kan antas att den enskilde eller någon honom när

stående lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs. 

Sekretessen gäller dock inte uppgift om förpliktelse som avses med den 

sökta verkställigheten och inte hdler beslut i målet eller ärendet. Som jag 

har framhållit i nämnda proposition bör bestämmelsen medföra att 2 kap. 

14 § UB jämkas. Lydelsen av sistnämnda bestämmelse bör sålunda 

anpassas till 9 kap. 19 § nya sekretesslagen. 

l enlighet härmed föreslås att kronofogdemyndigheten skall kunna 

förordna att uppgift som vid förhör har förebringats om enskilds personliga 

eller ekonomiska förhållanden inte får röjas obehörigen, om röjande av 

uppgiften kan antas medföra aL den enskilde eller någon honom när

stående lider avsevärd skada eller betydande men. Termerna "skada" och 

"men" har i bestämmelsen sam:11a innebörd s0m i sekretesslagen. Den 

förra termen avser alltså ekonomisk skada. medan den senare i första hand 

åsyftar integritetskränkningar. Med uttrycket enskild förstås. liksom i 

sekretesslagen, både fysiska och juridiska personer. Förbud enligt bestäm

melsen gäller även tjänstemän vid kronofogdemyndigheten. För dessa 

gäller emellertid tystnadsplikt redan enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen. 

3kap. 

Som jag har nämnt i det föregående bör UB:s bestämmelser om exeku

tionstitlar beträffande summarisk process utgå från den nuvarande lag

sökningslagen resp. det förslag till handräckningslag som i dag har remit

terats till lagrådet. 3 kap. UB. som i det tidigare remitterade förslaget utgår 

från en ny Jagsökningslag. bör hndras i enlighet härmed. Ändringarna 

berör I. 13 och 14 §§.Rubriken före 13 §bör också jämkas. 

I I !i första stycket bör under ::wnkt 3 såsom exekutionstitlar tas upp 

utslag och beslut i lagsökningsmål. bevis i mål om betalningsföreläggande 

att utmätning får äga rum samt utslag och beslut i handräckningsmål. 

I 13 !$ första stycket föreslås som första mening att utslag eller beslut i 

lagsökningsmål varigenom betalningsskyldighet har älagts fär verkställas 

genast. om inte annat förordnas med anledning av talan om återvinning 

eller besvär. I andra meningen anges att utslag eller beslut i lagsöknings

mål i annat fall. dvs. i fråga om avhysning eller kvarstad. verkställs såsom 

lagakraftägande dom. om inte annat förordnas med anledning av talan om 

återvinning eller besvär. Den föreslagna regleringen överensstämmer i 

huvudsak med vad som nu gäller (se 49 § I mom. och 51 § I rnom. UL samt 

16 § lagsökningslagen jfrd med 53 § UL och 17 kap. 14 § andra stycket 

andra meningen rättegångsbalken). Beträffande beslut -- t.ex. efter åter-
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kallelse -- varigenom betalningsskyldighet har ålagts torde förslaget dock 

skilja sig något frän vad som gäller f.n. Det kan påpekas att 16 * lag

sökningslagen, som innehåller bestämmelser angående handräckning i 

lagsökningsmål. föreslås bli ändrad i samband med förslaget till handräck- . 
ningslag. 

Enligt andra stycket i förslaget till ny lydelse av 13 § får bevis i mål om 

betalningsföreläggande att utmätning får äga rum - s.k. slut bevis -- verk

ställas såsom lagakraftägande dom. om inte gäldenären har sökt åter

vinning. Har återvinning sökts, skall gälla vad som sägs i 5 § om verkstäl

lighet av underrätts dom. dvs. verkställighet får i princip ske men gälde

nären kan avvärja verkställigheten genom att nedsätta beloppet eller ställa 

säkerhet. Domstolen skall dock kunna förordna om inhibition. Förslaget 

överensstämmer i huvudsak med vad som nu gäller enligt 51 § 3 mom. UL. 

Påstår gäldenären att han har sökt återvinning. måste kronofogdemyndig

heten vid behov ta reda på hur det förhåller sig härmed. 

I 14 * har tagits upp bestämmelser om verkställighet av utslag eller 

beslut enligt den föreslagna handräckningslagen. Beträffande denna lag kan 

nämnas följande. Lagen. som behandlar en summarisk och skriftlig 

process för fall då saken är uppenbar. är tillämplig på förpliktelser som inte 

avser betalningsskyldighet. Sökt handräckning kan med visst undantag 

beviljas interimistiskt. Rättens avgörande av saken sker genom utslag. 

Handräckningsmål kan också avslutas genom beslut. t.ex. om ansökan 

avvisas eller om målet avskrivs på grund av återkallelse. I handräck

ningsmål kan part åläggas att ersätta motpartens kostnader i målet. Rätts

medlet mot utslag är för båda parter återvinning. Är en part missnöjd med 

utslag endast beträffande beslut om kostnadsersättning, skall talan dock 

föras genom besvär. Talan mot särskilt beslut i handräckningsmål förs 

genom besvär. Handräckningslagens bestämmelser skall också tillämpas i 

fråga om handräckning som enligt särskild föreskrift i annan lag skall tas 

upp av tingsrätt. Mot utslag i sådant mål skall dock talan föras genom 

besvär. 
Utslag eller beslut enligt handräckningslagen bör få verkställas såsom 

lagakraftägande dom. med möjlighet för domstolen i återvinningsmålet 

resp. besvärsmålet att förordna om inhibition. I fråga om skyldighet att 

betala kostnadsersättning bör dock gälla att utslaget eller beslutet får verk

ställas genast. Även i detta fall bör emellertid, om återvinning har sökts 

eller besvär anförts, domstolen kunna förordna om inhibition. De bestäm

melser som föreslås i enlighet härmed överensstämmer i huvudsak med 

vad som nu gäller om överexekutors utslag och beslut (51 § 4 mom. och 53 

§ UL). En viss olikhet föreligger dock i fråga om ålagd betalningsskyldig

het. Det kan anmärkas att bestämmelserna i 14 § blir tillämpliga även i 

fråga om handräckning som får beslutas av tingsrätt med stöd av särskild 

föreskrift i annan lag. 
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4kap. 

I 4 kap. 2 § i det remitterade förslaget föreskrivs vissa begränsningar i 

möjligheten att få utmätning för underhållshidrag och vissa kommunala 

bidragsfordringar. I första stycket har tagits upp bestämmelser om det 

fallet att utmätning söks för bid~ag, som har förfallit till betalning tidigare 

än tre år innan ansökan om utmätning gjordes. och gäldenären gör gällande 

att bidraget är betalt. Om invändningen inte med hänsyn till omständig

heterna kan lämnas utan avseende. får enligt förslaget utmätning inte äga 

rum. Bestämmelsen har motsvarighet i 54 a § 2 mom. UL i paragrafens 

tidigare lydelse. Denna bestämmelse har emellertid upphävts genom lag 

1978:856 i samband med att det i GB och FB har införts en treårig preskrip

tionstid för underhällsbidrag. På grund härav bör även bestämmelserna i 4 

kap. 2 § första stycket UB utgå. 

Jag vill på.peka att den treåriga preskriptionstiden inte avser bidrag enligt 

barnavård slagen (1960:97) eller lagen ( 1956:2) om socialhjälp. Beträffande 

så.dana bidrag torde den allmänna tioåriga preskriptionstiden vara tillämp

lig. Det kan emellertid inte komma i fråga au ta upp en bestämmelse om 

hinder mot utmätning enbart för dessa bidrag. Man torde dessutom kunna 

utgå från att kommunerna inte ~:öker utmätning för bidrag som redan är 

betalda. Skulle tvist huruvida äldre bidrag har betalts någon gång komma 

upp. får frågan prövas i utsökningsmålet (jfr 3 kap. 21 § UBl. 

I andra stycket av 4 kap. 2 § i det remitterade förslaget anges att 

utmätning för underhållsbidrag till make inte får ske på. grund av för

bindelse som avses i 3 kap. 18 §, om makarna inte under den tid som 

bidraget avser levde och alltjämt lever åtskilda. Bestämmelsen motsvarar. 

med någon mindre ändring, 54 a § I mom. andra meningen UL i para

grafens tidigare lydelse. Denna bestämmelse har emellertid jämkats i 

samband med de tidigare nämnda iindringarna i GB och FR. 1 den nya 

lydelsen av 54 a § I mom. UL föreskrivs att utmätning på grund av skriftlig 

förbindelse får beträffande underhållsbidrag som skall utges till giilde

närens make för makens egen del eller för makarnas barn ske endast om 

makarna under den tid bidraget a'v ser inte varaktigt bodde tillsammans och 

alltjämt inte gör det. Bestämmels1!n i 4 kap. 2 § andra stycket i det remit

terade förslaget har ändrats på. motsvarande sätt. 

5 kap. 

Enligt 5 kap. 13 .§ andra stycke: i det remitterade förslaget hindrar inte 

bestämmelserna i 1-9 §§ i samma kapitel om undantag från utmätning att 

utmätning sker av egendom som har belagts med kvarstad för fordran. 

Bestiimmelsen har sin grund i att beneficieprövning skall ske även vid 

vcrkstiillighet av kvarstadsbeslut ( 16 kap. 13 §). 

Efter tillkomsten av betalningssäkringslagen bör ocksfi säkerhets-
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åtgärden betalningssäkring beaktas i paragrafen. Vid verkställighet av 

sådan åtgärd skall beneficieprövning äga rum enligt samma regler som 

gäller vid utmätning (jfr 10 § betalningssäkringslagen). Det synes därför 

lämpligt att även egendom som har tagits i anspråk genom betalnings

säkring undantas från ny beneficieprövning. I enlighet härmed föreslås att 

nyssnämnda bestämmelse vidgas till att gälla också detta fall. 

8 kap. 

I 8 kap. 4 §första stycket i det remitterade förslaget ges bestämmelser 

om hinder mot exekutiv försäljning i vissa fall när exekutionstiteln inte har 

vunnit laga kraft. Andra meningen anknyter till det förslag till ny lag

sökningslag som tidigare var aktuellt. I bestämmelsen bör i stället. i 

överensstämmelse med vad som nu gäller enligt 51 § 3 mom. tredje 

meningen jämförd med 40 § UL, tas upp det fallet att utmätning har skett 

på grund av slutbevis i mål om betalningsföreläggande och gäldenären har 

sökt återvinning. 

Det kan påpekas att något motsvarande generellt försäljningsförbud inte 

föreslås gälla när utmätning har skett på grund av utslag eller beslut i lag

söknings- eller handräckningsmäl varigenom betalningsskyldighet har 

ålagts. I sådana fall bör det anses tillräckligt med den möjlighet att 

förordna om inhibition som har tagits upp i 3 kap. 13 § första stycket och 14 

§. I dessa fall möter emellertid enligt andra stycket i 8 kap. 4 §hinder mot 

försäljning av lös egendom som har betydande värde och av fast egendom 

innan utslaget eller beslutet har vunnit laga kraft. om inte gäldenären har 

samtyckt till försäljning. 

I samband med tillkomsten av betalningssäkringslagen har i utsöknings
lagstiftningen förts in bestämmelser som under vissa villkor ger borgenär 

för vars fordran betalningssäkring har ägt rum, dvs. s'taten, rätt till 

betalning ur egendomen när den utmäts för annan fordran (SFS 1978:887 
och 889-891). Beträffande lös egendom i allmänhet föreskrivs sålunda i 

139 § 3 mom. UL att om utmätt lös egendom är föremål för betalnings

säkring, borgenär för vars fordran betalningssäkringen har ägt rum har rätt 
till betalning ur köpeskillingen. i den män fordringen är eller blir fastställd 

och förutsättningar för indrivning inträder. Därjämte hänvisas i fråga om 

rätt till betalning ur registrerat skepp, luftfartyg eller intecknade reserv

delar till särskilda bestämmelser i SfL (se JO § första stycket) och LIL (se 

I 0 § första stycket). Beträffande fast egendom se 25 § FfL. 

På motsvarande sätt bör i UB meddelas bestämmelser som ger borgenär, 

vars fordran på grund av betalningssäkring är förenad med förmånsrätt i 
viss egendom. rätt att fä betalning ur egendomen. när den har utmätts för 

annan fordran. I fråga om lös egendom i allmänhet föreslås att en bestäm

melse härom tas upp i 8 kap .. närmast efter 13 §i det remitterade förslaget. 

I den föreslagna bestämmelsen. 14 §. anges att fordringen skall anmälas 

19 Riksdagen 1980181. I sunil. Nr 8. Del 2 
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enligt vad som i princip gäller for andra fall dl\ tredje man har rätt till betal

ning. 

Till följd av förslaget bör de hittillsvarande 14-18 §§ betecknas 15-19 

§§. 

10 kap. 

I 0 kap. 7 § i det remitterade förslaget innehåller föresk1ifter angående 

underrättelser till sakägarna om exekutiv försäljning av registrerat skepp. I 

motsvarande paragraf i SfL (7 §) nämns bland sakägarna numera även 

borgenär som har förmånsrätt på grund av betalningssäkring. 7 § i det 

remitterade förslaget bör kompletteras på motsvarande sätt. 

I JO il i det remitterade förslaget regleras vilka fordringar som skall tas 

upp i sakägarförteckningen. I mJtsvarande bestämmelse i SfL (10 §första 

stycket) nämns numera även fordran som är förenad med förmånsrätt i 

skeppet på grund av betalning~säkring. Motsvarande tillägg bör göras i 

första stycket av det remitterade förslaget. 
I 10 § andra stycket andra m1!ningen i det remitterade förslaget anges. 

beträffande det faller att skepp mm skall säljas exekutivt hör till konkurs

bo. att om skeppet är utmätt. äwn fordran som skall utgå med förmånsrätt 

enligt 10 § förmånsrättslagen ( 1970:979) skall tas upp i sakägarförteck

ningen. Bestämmelsen har sin grund i att fordran med sådan allmän 

förmånsrätt skall enligt 15 * förmånsrättslagen vid behov tas ut före 

fordran med förmånsrätt pi\. grund av utmätning. Efter tillkomsten av 

lagstiftningen om betalningsshkring gäller samma företrädesordning 

mellan fordran med allmän förmånsrätt enligt I 0 § förmånsrätt slagen och 

fordran med förmånsrätt på grund av betalningssäkring. På grund härav 

bör bestämmelsen i 10 ~ andra >tycket andra meningen i det remitterade 

förslaget vidgas till att avse äwn det fallet att skeppet är ianspråktaget 

genom betalningssäkring. 
På grund av att 11 kap. i det remitterade förslaget. som behandlar 

exekutiv försäljning av registrenit luftfartyg och intecknade reservdelar till 

luftfartyg, hänvisar till bestämmelserna i 10 kap. blir de föreslagna änd

ringarna i 10 kap. tillämpliga även beträffande sådan egendom (jfr 7 och 10 

§§ LfL). 

12 kap. 

I 12 kap.25 §i det remitterade förslaget anges vilka fordringar och rättig

heter som skall tas upp i sakägarförteckningen vid exekutiv försäljning av 

fastighet. Uppräkningen har. i likhet med vad som har skett i 25 ~ FfL. 

kompletterats med fordran som är förenad med förmånsrätt i fastigheten 

på grund av betalningssiikring. 
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13 kap. 

I 13 kap. 7 § i det remitterade förslaget meddelas bestämmelser om för

farandet då en fordran som skall beaktas vid fördelning är oklar. I para

grafens första stycke anges att om fordran eller därmed förenad förmåns

rätt är beroende av villkor eller tvistig eller om förmånsrätt är beroende av 

att sökt inteckning beviljas. kronofogdemyndigheten skall avsätta vad som 

belöper på fordringen i avvaktan på att villkoret uppfylls eller förfaller eller 

att tvisten eller frågan om inteckning blir slutligt avgjord. Enligt andra 

stycket skall tvist angående fordran eller förmånsrätt genom föreläggande 

hänskjutas till domstol. om tvisten inte redan är föremål för prövning. 

Föreläggandet skall gå ut på att den borgenär vars fordran eller förmåns

rätt är tvistig skall väcka talan mot den som medlen skall tillkomma om 

anspråket bortfaller. Enligt tredje stycket i paragrafen kan kronofogde

myndigheten under vissa förutsättningar själv pröva tvist i stället för att 

hänskjuta den till domstol. Bestämmelserna ersätter 151 § UL. 

De nu angivna reglerna lämpar sig inte för det fallet att medel belöper på 

fordran som är förenad med förmånsrätt på grund av betalningssäkring. I 

sådant fall bör medlen avsättas i avvaktan på att fordringen fastställs enligt 

vad som gäller därom och förutsättningar för indrivning inträder eller att 

beslutet om betalningssäkring hävs. Något föreläggande bör inte ges. En 

särskild bestämmelse om avsättning i enlighet med vad nu har sagts har 

tagits upp som ett fjärde stycke i 13 kap. 7 §. Bestämmelsen överens

stämmer i sak med vad som föreskrivs i 151 § 5 mom. UL i paragrafens 

lydelse enligt lag 1978:887. 

I 14 § i det remitterade förslaget föreskrivs hinder i vissa fall mot att 

medel som har influtit i mål om utmätning betalas ut utan att säkerhet 
ställs. Punkt I. som avser fall då exekutionstiteln inte har vunnit laga kraft, 

nämner bl.a. utslag eller beslut i lagsökningsmål. dvs. enligt det förslag till 

ny lagsökningslag som tidigare var aktuellt. I bestämmelsen bör i stället tas 

upp det fallet att utmätning har skett på grund av slutbevis i mål om betal
ningsföreläggande och gäldenären har sökt återvinning. Detta torde 

överensstämma med vad som nu gäller (51 § 3 mom. och 137 § 2 mom. 

UL). Det kan påpekas att bestämmelsen inte föreslås gälla i fråga om 

utmätning på grund av utslag eller beslut i lagsöknings- eller handräck

ningsmäl ljfr vad som har anförts vid 8 kap. 4 § ). 

15 § i det remitterade förslaget innehåller bestämmelser om lyftning av 

avsatta medel. Bestämmelserna innebär att medlen. i vissa fall efter 

särskild prövning av kronofogdemyndigheten. får mot säkerhet betalas ut 

till den borgenär som medlen skall tillkomma i första hand eller i andra 

hand. Dessa bestämmelser bör inte tillämpas i fråga om avsatta medel som 

belöper på fordran som är förenad med förmånsrätt på grund av betal

ningssäkring. Sådana medel bör innestå i avvaktan på att nämnda fordran 

fastställs och förutsättningar för indrivning inträder. Avsättningen skall då 
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upphöra och medlen betalas ut till staten/borgenären. Skulle beslutet om 

betalningssäkring hävas dessförinnan. skall avsättningen också hävas och 

medlen betalas ut till den som i andra hand var berättigad till dem. 

I enlighet härmed föreslås att 15 § begränsas till att avse medel som har 

avsatts enligt 7 § första stycket. 

I 21 § i det remitterade förslaget. som innehåller särskilda bestämmelser 

beträffande allmänna mål. anges i andra meningen att 4-9 §§ inte gäller i 

sådana mål annat än under vissa förutsättningar. Från denna hänvisning 

har i förslaget undantagits den nya bestämmelsen i 7 § fjärde stycket 

angående fordran som är förenad med förmånsrätt på grund av betalnings

säkring. 

15 kap. 

I samband med införandet av den nya bötesverkställighetslagen har I § 

införsellagen, som under olika punkter anger vilka fordringar som kan 

föranleda införsel, ändrats på så sätt att skatter och allmänna avgifter samt 

böter och viten förts samman under en punkt ( SFS 1979: 194). 15 kap. J § i 
det remitterade förslaget. som motsvarar I § införsellagen, har ändrats på 

motsvarande sätt. 

I 15 § införsellagen regleras konkurrensen mellan olika införselbara ford

ringar. I fjärde stycket angavs tidigare att av fordringar som avses i I § 2-4 

-- dvs. kommunala bidragsfordringar, skatter och allmänna avgifter samt 

böter och viten -- har inom varje grupp vad som har stått ute längst före

träde. Genom lag 1979: 194 har b·~stämmelsen begränsats till att gälla ford

ringar som avses i I * 2. dvs. kommunala bidragsfordringar. Frågan om 

avräkning mellan det allmännas fordringar i övrigt har ansetts inte behöva 

regleras i lag. Motsvarande änd1ing har gjorts i IS kap. / 5 § i det remit

terade förslaget. som motsvarar 15 §införsellagen. 
I 16 § första stycket införsellagen ges bestämmelser om jämkning vid 

införsel av otillbörligt högt underhållsbidrag. när införsel samtidigt äger 

rum för annan fordran. Första mc·ningen gällde tidigare det fallet att under

hållsbidrag som avses i 5 kap. 5 § GB överstiger vad som skäligen bör 

tillkomma familjen. Genom lag 1978:860 har bestämmelsen. i samband 

med de samtidigt gjorda ändringarna i GB och FB rörande underhålls

bidrag. ändrats till att avse den sirnationen att gäldenären bor varaktigt till

sammans med sin make och underhållsbidrag till maken eller till makarnas 

barn överstiger vad som skäligen bör tillkomma den underhållsberättigade. 
16 *införsellagen motsvaras i det remitterade förslaget av 15 kap. /6 §. 

Första stycket i denna paragraf har ändrats på samma sätt som 16 §första 

stycket införsellagen. 

Genom lag 1978:860 har införts en ny paragraf i införsellagen, 15 a §. 

Bestämmelsen har samband med den samtidigt införda rätten för förälder, 

som skall betala underhållsbidrag till barn. att vid fullgörande av sin 
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bidragsskyldighet tillgodoräkna sig avdrag enligt de närmare bestämmelser 

som anges i 7 kap. 4 § FB, när föräldern har haft barnet hos sig under viss 

tid. I 15 a § införsellagen anges sålunda att om gäldenären har rätt till 

avdrag på underhållsbidrag enligt 7 kap. 4 § FB. belopp som på grund härav 

tillgodoräknas honom inte fär tas i anspråk genom införsel för fordran som 

tillkommer annan än den underhållsberättigade eller någon som har inträtt 

i dennes rätt. 

En motsvarande bestämmelse bör tas upp i 15 kap. U B. Den har förts in 

som ett tredje stycke i 16 §i det remitterade förslaget. 

I 15 kap. 17 !$första stycket i det remitterade förslaget anges att införsel 

går före utmätning samt. i andra meningen, att införsel för fordran som 

avses i I § 4 - dvs. böter och viten -- dock skall jämkas eller hävas. om 

utmätning därigenom kan äga rum för annan fordran. Bestämmelserna 

överensstämmer med 17 § första stycket införsellagen i paragrafens 

tidigare lydelse. Genom lag 1979: 194 har emellertid andra meningen 

ändrats. Enligt den nya lydelsen skall införsel för fordran som avses i I § 3 

-- dvs. skatter och allmänna avgifter samt böter och viten -- ändras eller 

hävas, om utmätning därigenom kan äga rum för sådan fordran för vilken 

utmätning av innestående lön enligt 67 b § 4 U L får utan gäldenärens med

givande ske sammanlagt sex månader under ett kalenderår. Enligt sist

nämnda lagrum gäller sexmånaderstiden när fordringens art ger särskild 

anledning till det. Bestämmelsen åsyftar i första hand ersättning för person

eller egendomsskada på grund av brott samt skadeståndsrättslig ersättning 

för förlust av underhåll (prop. 1968: 130 s. 106. jfr prop. 1978/79:40 s. 45). 

En bestämmelse om att införsel för skatter, böter m.m. skall stå tillbaka 

för vissa fordringar som tas ut genom löneutmätning torde sannolikt få 

ganska liten praktisk betydelse. Det torde inte förekomma ofta att löne

utmätning äger rum för skadestånd på grund av brott eller annan diirmed 

jämställd fordran samtidigt som införsel skall ske för skatter. böter e.d. 

Det kan erinras om att den som har lidit skada till följd av brott numera kan 

i viss utsträckning fä ersättning av staten enligt brottsskadelagen 
(1978:413). 

I de fall då den ifrågavarande konkurrensregeln verkligen behöver 

tillämpas torde emellertid en del praktiska problem kunna uppstå. Ford

ringar som konkurrerar vid löneutmätning har nämligen inbördes lika rätt 

(jfr 4 kap. 30 § första stycket och 7 kap. 13 § i det remitterade förslaget). 

vilket också gäller i fråga om skadestånd på grund av brott och andra ford

ringar som avses i 17 § första stycket andra meningen införsellagen i para

grafens nya lydelse. Det synes därför tveksamt vilken företrädesordning 

som skall gälla mellan införselfordringen och en fordran. t.ex. pi't grund av 

köp. för vilken löneutmätning skall äga rum samtidigt med att sådan 

utmätning sker för t.ex. skadestånd på grund av brott. Att ge även 

köpefordringen företräde framför införselfordringen är inte sakligt 

motiverat och inte heller konsekvent. Sådan fordran går ju annars, när den 
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ensam skall föranleda löneutmt1tning. efter införsel. Mot att köpeford

ringen skall gå efter införselfordringen kan riktas liknande kritik. Bl.a. kan 

invändas att det inte är motiverat att köpefordringen skall gå efter skade

ståndsfordringcn endast däiför att införsel samtidigt har sökts för skatt. 

böter e.d. Det förhållandet att olika förbehållsbelopp gäller vid införsel och 

löneutmätning medför också vissa problem vid tillämpningen. 

Till vad nu har sagts kommer att det rent principiellt synes riktigast att. 

när böter och viten nu har jämställts med skatter. införsel över lag fä.r gå 
före löneutmätning. 

På grund av det anförda föreslås att bestämmelsen i 17 § första stycket 

andra meningen i det remitterade förslaget utgår utan att ersättas av någon 

annan liknande föreskrift. 

Det kan nämnas att genom lag 1979: 194 även 7 och 22 §* införsellagen 

har ändrats. I 7 § regleras frågan i vad män införsel för skatter och 

allmänna avgifter samt böter och viten färske före laga kraft. Lagrummet 

saknar emellertid direkt motsvarighet i det remitterade förslagt:t. Där 

gäller i stället de generella bestiirnmelserna om exekutionstitlar i 3 kap. 

Dessa överensstämmer i sak med vad som gäller efter införande av den 

nya lagstiftningen om bötesverkställighet (se 3 kap. 23 §).Ändringen av 22 

§ införsellagen innebär att möjligheten att genom ett införselliknande för

farande ingripa när en gäldenär arbetar utan lön eller mot alltför låg er

sättning har vidgats till att gälla. utöver underhållsbidrag och kommunala 

bidragsfordringar. även skatter och allmänna avgifter samt böter och 

viten. Det remitterade förslagei: till UB har emellertid redan denna 
innebörd ( 15 kap. 19 § jfrd med 7 kap. 18 §). 

16 kap. 

Enligt 16 kap. 15 .9 första styckc:t i det remitterade förslaget hindrar inte 

kvarstad för fordran att den kvarstadsbelagda egendomen utmäts eller 

beläggs med kvarstad för annan fordran. finns annan egendom att tillgå. 

skall dock denna tas i anspråk i första hand. om inte den fordran för vilken 

utmätning eller kvarstad söks är förenad med särskild förmånsrätt i den 

kvarstadsbelagda egendomen. I paragrafens andra stycke anges att om 

egendom som har belagts med kvarstad för fordran utmäts för annan 

fordran. vilken inte är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. 

denna skall anses samtidigt utmätt för kvarstadsborgenärens fordran. Sist

nämnda bestämmelse innebär att fordringarna får lika rätt i egendomen. 

dvs. i förhållande till fordringarm:.s storlek. Det kan c1inras om att enligt 

det remitterade förslaget kvarstad inte i och för sig medför förmånsrätt. 

Efter tillkomsten av betalningssäkringslagen bör i fråga om rättsverkan 

av kvarstad även säkerhetsåtgärden betalningssäkring beaktas. Betalnings

säkring ger enligt 8 § förmänsrättslagen förmånsrätt i den ianspråktagna 

egendomen. 
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I lagrådsremissen beträffande UB framhöll jag att om förslaget angående 

betalningssäkring, som då övervägdes i budgetdepartementet. genom

fördes. det borde beaktas i U B. Det borde därvid bl.a. tillses att en kvar

stadsborgenär inte kom i sämre ställning än om utmätning hade ägt rum för 

det allmännas fordran. Frågan huruvida kvarstad bör medföra förmånsrätt 

berördes också i propositionen angående betalningssäkring. I några 

remissyttranden över utredningsförslaget hävdades sålunda att om betal

ningssäkring förenades med förmånsrätt. samma rättsverkan borde 
tilläggas kvarstad (prop. 1978/79:28 s. 79 f och 103 f). Chefen för budget

departementet framhöll (prop. s. 116) att det kunde övervägas om inte 

även kvarstad (och skingringsförbud) borde utrustas med förmånsrätt. 

Frågan om eventuell förstärkning av kvarstads (och skingringsförbuds) 

rättsverkan borde emellertid inte tas upp i ärendet angäende betalnings

säkring utan i samband med den pågäende reformeringen av utsöknings

lagstiftningen (se även skatteutskottets betänkande 1978/79: 13 s. 38 och 

41). 

I anslutning till 16 kap. 15 § i det remitterade förslaget har frågan om 

eventuell förmånsrätt pi\ grund av kvarstad behandlats närmare (remiss

protokollet s. 746 ff). Pä skäl som anges där ansåg jag att kvarstad inte i 

och för sig borde medföra förmånsrätt. Frågan är om det finns anledning 

att frångå den bedömningen i och med att det numera finns en säkerhets

ätgärd på det offentligrättsliga området -- betalningssäkring - som medför 

förmånsrätt. 
l fråga om skatter och allmänna avgifter dröjer det i allmänhet lång tid 

från det att den omständighet har inträffat som grundar skyldighet att 

betala skatten eller avgiften till dess att denna är debiterad och förfallen till 

betalning och. om betalning inte sker. ytterligare ganska lång tid till dess 
att en exekutionstitel föreligger som kan föranleda utmåtning. Det 

allmänna har till följd hårav en sämre ställning som borgenär än enskilda 

borgenärer. Det är därför motiverat att inte bara säkerställande kan ske 

utan också förmånsrätt inträder innan utmätning kan äga rum. 
Vidare gäller vissa särskilda begränsningar i möjligheten att fä till stånd 

beslut om betalningssäkring. Om en aktuell fordran pi\ skatt m.m. är att 

hänföra till viss tidsperiod, får sålunda betalningssäkring beslutas endast 

om perioden har gått till ända eller fordringen dessförinnan har förfallit till 

betalning (4 § andra meningen betalningssäkringslagcn). En ytterligare 

förutsättning för att beslut om betalningssäkring skall meddelas är -

utöver att påtaglig risk föreligger att gäldenären inte kommer att betala 

fordringen -- att denna eller. om flera fordringar föreligger mot samma 

gäldenär, dessa tillhopa uppgår till betydande belopp (4 § första 

meningen). Motsvarande begränsningar gäller inte i fråga om kvarstad. 

När frågan om eventuell förmånsrätt på grund av kvarstad bedöms mot 

bakgrund av att betalningssäkring medför förmånsrätt. bör man också 

beakta att en bestämmelse om att kvarstad i och för sig medför förmånsrätt 
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skulle fä betydelse inte endast för förhållandet mellan kvarstadsborge

närens fordran och det allmännas fordringar på skatter och allmänna 

avgifter utan även för företrädemrdningen mellan kvarstadsborgenärens 

fordran och andra enskilda borgenärers fordringar. Beträffande denna 

fråga vill jag hänvisa till vad som har anförts i motiven till 16 kap. 15 §VB. 

En generell regel om förmånsrätt på grund av kvarstad skulle dessutom 

omfatta också böter, värdeförverkande m.rn. (jfr 26 kap. rättegängs
balken). 

Pä grund av det anförda anser jag att det inte finns tillräckliga skäl att 

frångä ståndpunkten i det remittf:rade förslaget att kvarstad inte bör i och 

för sig medföra förmånsrätt. Andra stycket i 16 kap. 15 § i det remitterade 

förslaget bör emellertid kompletteras på sådant sätt att en kvarstads

borgenär inte behöver helt stå tillbaka när egendomen tas i anspråk genom 

betalningssäkring. Det allmännas fordringar bör uppenbarligen inte ges en 

bättre ställning vid bctalningssäkring än vid utmätning. I enlighet härmed 

föreslås som en andra mening i andra stycket att vad som sägs i första 

meningen också gäller, om den kvarstadsbelagda egendomen tas i anspråk 

genom betalningssäkring för fordran som inte är förenad med särskild 

förmånsrätt i egendomen. Egendomen skall alltså även då anses utmätt. 

Det är utan siirskild bestämmelse tydligt att denna ut.mätningsverkan inte 

skall på detta stadium leda till exekutiv försäljning och redovisning (jfr vad 

som för en liknande situation säg~ i remissprotokollet s. 750). 

Det kan påpekas att någon särskild bestämmelse om i vad mån kvar

stadsbelagd egendom får tas i anspråk genom betalningssäkring inte torde 

behövas. Enligt 10 * betalningssllkringslagen gäller nämligen i fråga om 

verkställigheten av beslut om betalningssäkring, med vissa undantag, vad 

som är föreskrivet om utmätning för fordringen. Denna hänvisning får 
anses omfatta även bestämmelserna i första stycket av 16 kap. 15 § UB. 

17 kap. 

l 17 kap. 3 § försfll stycket och 7 § andra stycket i det remitterade 

förslaget meddelas vissa kostnadsbestämmelser som rör handräckning 

som avses i 8 kap. 17 §.På grund av den ändrade paragrafnumreringen i 8 

kap. bör hänvisningen avse 8 kap. 18 §. 

18 kap. 

I samband med ändringar i rättshjälpslagen har 212 och 219 §§ UL 

ändrats på sädant sätt att särskild talan fär föras mot beslut varigenom 

överexekutor eller hovrätten undt~r mälets handläggning har utlåtit sig i 

fråga som gäller allmän rättshjälp (SFS 1979:246). 18 kap. /9 § i det remit

terade förslaget. som reglerar frågan i vad mån särskild talan får föras mot 

beslut som hovrätten meddelar innan ändringsyrkandet prövas slutligt, har 

kompletterats på motsvarande sätt. 
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3 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslaget till utsök
ningsbalk i de delar som jag har tagit upp här. 

4 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Förslag till 

Utsöknings balk 

Bilaga i 
Lagberedningens förslag 

Härigenom förordnas, att i Sveriges rikes lag skall efter rättegångsbalken 
införas en ny balk. benämnd utsökningsbalk, av följande lydelse. 

1 KAP. 

Exekutionsväsendet 

I § Denna balk är tilfamplig i fråga om verkställighet som gäller betal
ningsskyldighet eller annan förpliktelse samt beträffande handriickning 
som rör lös eller fast egendom eller eljest anges i balken. 

2 § Vcrkstiillighet och handräckning åvilar kronofogdemyndighet. 
Om indelning i kronofogdedistrikt förordnar Konungen. 

3 § Hos kronofogdemyndigheten handläggs ärendena av kronofogde och 
andra hos myndigheten anställda tjänstemän enligt bestämmelser som 
Konungen meddelar. 

Konungen äger meddela föreskrifter om överlämnande av ärende från 
en kronofogdemyndighet till annan och om kronofogdemyndighetens 
handläggning i övrigt av ärenden som avses i denna balk. 

4 § Mot förrättningsman gäller ~.amma jäv som i 4 kap. rättegångsbalken 
föreskrivs i fråga om domare. Hm skall dock ej anses jävig därför att han 
på tjänstens vägnar har tagit befattning med saken eller att gärning för
övats mot honom i eller för hans tjänst. 

S § Vissa frågor som uppkommer i ärenden om verkställighet får hän
skjutas till rättegång enligt vad som anges i denna balk. 

6 § Talan i exekutiva ärenden fullföljs från kronofogdemyndigheten till 
hovriitt. 

Högsta domstolen iir överrätt i exekutiva ärenden som fullföljs från 
hovrätt. 

7 § Konungen bestämmer i vilken omfattning åtgärd eller beslut som 
endast avser ärendes beredning får vidtagas eller meddelas av en ledamot 
i hovrätten eller av tjiinsteman vid denna samt, när ärende fullföljts till 
högsta domstolen. av tjänsteman vid denna. 

Detsamma gäller förordnande att åtgärd för verkställighet eller hand
räckning ej skall äga rum tills vidare. 

8 § Beträffande ärenden som rör böter, viten, förverkande av egendom 
eller ;.rnnan särskild riittsverkan av brott och ärenden som gäller skatter 
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eller allmänna avgifter ;iger Konungen meddela bestämmelser som avviker 
från denna balk. 

9 § Finns andra särskilda bestämmelser om verkställighet eller hand
räckning, skall de tilliimpas. 

2KAP. 

Vissa gemensamma bestämmelser 

Inledande joreskrift 

I § För tillämpningen av denna balk gäller följande gemensamma 
best;immelser. 

Parter 

2 § Den som begär verkställighet eller handräckning hos kronofogde
myndigheten kallas sökande. 

3 § Sökandens motpart hos kronofogdemyndigheten kallas svarande 
eller. i ärende som rör fordran mot honom. gäldenär. 

När viss egendom svarar för fordran, skall vad som sägs om gäldenär i 
tillämpliga delar gälla ägaren även om han ej är personligen betal
ningsskyldig. 

4 § Med svarandens hemvist förstås den ort där han är bosatt samt, 
beträffande dödsbo. den ort där den döde senast var bosatt och, beträf
fande annan juridisk person, den ort som enligt 10 kap. rättegångsbalken 
grundar domstols behörighet i tvistemål i allmänhet. 

5 § Den som ej lir sökande eller svarande kallas tredje man. 
Tredje man mot vilken gäldenär själv har fordran kallas sekundo

gäldenär. 

6 § Beträffande parts behörighet !>amt ställföreträdare eller ombud för 
och biträde åt part har 11 och 12 kap. rättegångsbalken motsvarande 
tillämpning, om ej annat föreskrivs. 

Kronofogdemyndigheten får vid behov anlita tolk. Kostnaden betalas av 
allmänna medel. 

Skepp, luftfartyg och fast egendom 

7 § Bestämmelser om registrerat skepp, registrerat luftfartyg och 
intecknade reservdelar till luftfartyg är tillämpliga även på dylik egendom 
vilken är införd i register utom riket som motsvarar skepps- eller luftfar
tygsregistret eller är intecknad utom riket, om ej annat följer av särskilda 
föreskrifter. 

De bestämmelser som i 5 kap. 28 § andra stycket meddelas om skepp. 
luftfartyg och reservdelar samt i 7 kap. 5 §om skepp och luftfartygärdock ej 
tillämpliga på egendom som avses i första stycket ovan. 
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8 § Med skepp likställs skeppsbygge. Härvid skall vad som sägs om 
skeppsregistret i stället avse skeppsbyggnadsregistret. 

9 § Bestämmelser om registrerat skepp, registrerat luftfartyg och 
intecknade reservdelar till luflfartyg gäller i tillämpliga delar även andel i 
och villkorlig rätt till sådan egendom, om ej annat föreskrivs. 

IO § Med fast egendom avses fastighet, visst område av fastighet, sam
fälld mark samt andel i och villkorlig rätt till sådan egendom. 

Vad som i denna balk sägs cm fast egendom gäller i tillämpliga delar 
även tomträtt. 

Pant- och retentionsrätt 

11 § Med panträtt i fartyg avse:;, såvitt angår skepp, sådan panträtt som 
behandlas i 261-293 §§' sjölagen (1891 :35 s. I) och, beträffande andra 
fartyg, handpanträtt. 

12 § Med panträtt i fast egendom avses sådan panträtt som behandlas i 
6 kap. jordabalken. 

Bestämmelser som meddelas om pantbrev i fast egendom gäller i till
lämpliga delar även vilandebevis. 

13 § Med retentionsrätt avses rätt att kvarhålla annan tillhörig lös egen
dom till säkerhet för fordran. 

Ställande av säkerhet m.m. 

14 § När säkerhet föreskrivs, skall den bestå av pant eller borgen. Borgen 
skall ställas såsom för egen skuld och, om den ställs av mer än en person, 
vara solidarisk. Är säkerheten e; godkänd av den till vars förmån säker
heten skall gälla, skall den prövas av kronofogdemyndigheten. 

Om bank skall ställa säkerhet, får godtagas utfästelse av banken att 
infria den förpliktelse som säkerheten skall avse. Med bank likställs annan 
penninginrättning som Konungen bestämmer. 

Säkerheten skall tagas i förvar av kronofogdemyndigheten. 

15 § När säkerhet skall tagas i 2.nspråk av kronofogdemyndigheten, får 
pant tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egendom. Borgen får 
genast utsökas. 

16 § Staten, kommun. landstingskommun och kommunalförbund behöver 
ej ställa säkerhet eller förskottera förrättningskostnad, när det annars är 
föreskrivet. 

Vite får ej föreläggas staten. 

Beräkning av fordran som ej är förfallen och ränta 

17 § Fordran. som ej är förfallen till betalning och icke löper med ränta 
före förfallodagen. beräknas till det belopp som efter fem procent årlig 

' Hänvisningen avser det förslag till lag om ändring i sjölagen som remitterats till 
lagrådet den 26 april 1972. 
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ränta utgör fordringens värde. Motsvarande gäller. om utfäst ränta är lägre 
än fem procent. 

18 § När medel som sökanden eller annan sakägare fått lyfta skall åter
bäras, utgår sex procent årlig ränta. 

Detta gäller dock ej i den mån det beror på den som är berättigad till 
medlen att de ej har återburits. 

3KAP. 

Exekutionstitlar 

Inledande bestämmelser 

I § Verkställighet enligt denna balk får äga rum på grund av handling som 
nedan anges som cxekutionstitel. 

2 § Exekutionstitlar ;ir med de begränsningar som anges i det följande 
I. domstols dom och beslut. 
2. förlikning som är stadfäst av domstol, 
3. Jagsökningsutslag och betalningsföreläggande, 
4. skiljedom, 
5. förbindelse angående underhållsbidrag, 
6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild bestämmelse eller 

vad som eljest gäller får verkställas, 
7. annan handling som enligt särskild bestämmelse får användas för 

verkställighet. 
Vad som sägs om verkställighet av domstols dom eller beslut gäller i 

tillämpliga delar även förvaltningsdomstols avgöranden. Härvid räknas 
länsrätt eller skatterätt som underrätt och kammarrätt som hovrätt. 

3 § Vad som i det följande sägs om dom gäller, om ej annat föreskrivs, i 
tillämpliga delar ;iven domstols avgörande som betecknats utslag eller 
beslut. 

Med betalningsföreläggande avses domstols bevis enligt Jagsökningsla
gen I 1946:808) att utmätning får äga rum. 

4 § I vad mån verkst;illighet på grund av utländska cxc:kutionstitlar får äga 
rum här i riket framgår av särskilda bestämmelser. 

Dom 

5 § Dom får verkställas utan särskilda villkor, när den har vunnit laga 

kraft. 
Har talan fullföljts endast mot viss del av dom, får domen i övrigt, när 

det kan ske. verkställas utan särskilda villkor, om ej annat förordnas med 

anledning av niimnda talan. 
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6 § Dom som ej har vunnit laga kraft får verkställas i fall och under villkor 
som anges i 7-1 I§§. 

Om hinder mot att utmätt egendom i sådant fall säljs eller influtna medel 
betalas ut finns hesUimmelser i 9 kap. 3 § samt 4 kap. 24 § och 14 kap. 
16 ~. 

7 § Dom varigenom .betalningsskyldighet har ålagts i mål angående växel 
eller check får verkst;illas genast. 

Tredskodom får verkställas gc:nast i fråga om betalningsskyldighet som 
har ålagts den uteblivna parten, om ej annat förordnas med anledning av talan 
om återvinning. 

Annan dom varigenom betalr.ingsskyldighet har ålagts får verkställas 
genast, om gäldenären ej 

nedsiitter pengar som svarar mot fordringen jämte förrättningskostnader 
eller som pant ställer motsvarande tillgodohavande hos bank jämte ränta 
eller 

i fråga om underrätts dom stiiller annan säkerhet för fordringen jämte 
förrlittningskostnader och ränta. 

Fullgör gäldenären vad som :;ägs i tredje stycket först sedan åtgärd 
vidtagits för verkställighet av domen, skall åtgärden återgå. om det kan 
ske. 

8 § Dom varigenom någon förpliktats att utge viss lös egendom får 
verkställas genast, om säkerhet ~.tälls för återhiiring av egendomen jämte 
avkastning. 

9 § När högre rätt förklarat talan mot dom förfallen, får domen. utan 
hinder av ansökan om målets återupptagande, verkställas genast, om ej 
annat förordnas med anledning av ansökningen. 

10 § Dom varigenom dömts till böter. vite, förverkande av egendom eller 
annan särskild rättsverkan av brNt får ej på grund av 7-9 §§ verkställas 
förrän den har vunnit laga kraft. 

11 § Är i lag föreskrivet att dom får verkställas utan hinder av att den ej 
äger laga kraft, sker verkställigheten enligt vad som gäller om dom som 
vunnit laga kraft, om ej annat följer av samma lag. 

Dom som enligt särskilt förordnande får verkställas utan hinder av att 
den ej äger laga kraft verkställs också enligt vad som gäller om dom som 
vunnit laga kraft, om ej riitten föreskrivit särskilt villkor. 

12 § Ansökan om resning eller återställande av försutten tid. beslut 
varigenom sådan ansökan har beviljats eller besvär över domvilla utgör ej 
hinder mot verkställighet, om f:j annat förordnas med anledning av 
ansökningen eller besvären. 

13 § Är dom så otydlig eller ofullständig att därav ej framgår hur det har 
dömts i saken. skall sökanden hänvisas att anföra besvär över domvilla. 

Om dom synes innehålla uppenbar oriktighet till följd av skrivfel. räk
nefel eller annat sådant förbiseende, skall part föreläggas att söka rättelse 
i domen. 
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Förlikning 

14 § Förlikning som är stadfäst av domstol verkställs lika som dom vilken 
har vunnit laga kraft, om ej annat förordnas med anledning av fullföljd 
talan. 

Lagsöknings utslag och betalningsföreläggande 

15 § I frii;~a om verkställighet av utslag i lagsökningsmål varigenom 
betalningsskyldighet har ålagts gäller vad som i 7 §sägs om tredskodom. 

It § Betalningsföreläggande verkställs lika som dom vilken har vunnit 
laga kraft, om gäldenären ej sökt återvinning. 

När återvinning har sökts, gäller vad som i 7 §tredje och fjärde styckena 
sägs om underrätts dom, om det ej i målet förordnas att verkställighet icke 
får iiga rum. 

Skiljedom 

17 § Skiljedom som grundas på skiljeavtal får verkställas i vad därigenom 
dömts mellan parterna, om 

I. skiljeavtalet ej innehåller förbehåll om rätt för part att klandra domen 
och 

2. omständighet ej föreligger som gör domen ogill även om talan icke 
förs mol domen samt 

J. det ej heller görs sannolikt att domen kan hävas enligt 21 § lagen 
( 1929: 145) om skiljemän. 

I fråga om ersättning till skiljeman får skiljedomen verkställas, om tiden 
för parts talan mot domen i denna del har gått till ända utan att sådan talan 
blivit väckt och det ej föreligger omständighet som avses i första stycket 
under 2. 

18 § Beträffande skiljedom som, utan att skiljeavtal föreligger, har med 
stöd av bestämmelse i lag eller annan författning meddelats enligt lagen 
(1929: 145) om skiljemän har 17 §motsvarande tillämpning. 

19 § Annan skiljedom som enligt lag eller annan författning skall lända till 
efterrättelse får verkställas, om det ej föreligger omständighet som gör 
domen ogill även om talan icke förs mot domen. 

20 § Har talan mot skiljedom väckts vid domstol när det får ske, kan 
rätten förordna att verkställighet ej får äga rum tills vidare. 

Förbindelse angående underhållsbidrag 

21 § Skriftlig förbindelse angående underhållsbidrag enligt giftermåls
balken eller föräldrabalken eller angående bidrag som tillkommer kommun 
för barns vård enligt barnavårdslagen (1960:97) får, om den har bevittnats 
av två personer, verkställas i den mån ej annat följer av särskilda 
föreskrifter. 

Har talan om förbindelsen väckts vid domstol, kan rätten förordna att 
verkställighet ej får äga rum tills vidare. 
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Annan exekutionstitel 

22 § När beslut av förvaltningsmyndighet får verkställas, tillämpas vad 
som gäller om dom, om ej annat är föreskrivet. Om saken ej blivit slutligt 
prövad, anses beslutet lika som underrätts dom. 

Har talan mot beslutet väckts vid domstol när det får ske, kan rätten 
förordna att verkställighet ej fär äga rum tills vidare. 

23 § När verkställighet får äga rum på grund av annan handling, tillämpas 
vad som särskilt föreskrivs i tillämplig lag eller annan författning. 

Invändningar mot verkställighet 

24 § Visar svaranden att han har fullgjort betalningsskyldighet eller annan 
förpliktelse för vilken verkställighet söks, får verkställighet ej äga rum. 
K vittningsförklaring gäller som betalning, om motfordringen är ostridi5 
eller eljest klar och i övrigt allmänna förutsättningar för kvittning 
föreligger. 

Gör svaranden gällande att annat särskilt förhållande som rör parternas 
mellanhavande utgör hinder mot verkställighet och kan invändningen ej 
lämnas utan avseende, fär verkställighet ej heller äga rum. 

Åtgärd som redan vidtagits i ärendet skall återgå, om det kan ske. 
Kronofogdemyndighetens beslut med anledning av in vändning som avses i 

första eller andra stycket hindrar ej att saken prövas i rättegång. 

25 § Om särskilda villkor med hänsyn till förfallotiden för underhållsbi
drag m.m. finns bestämmelser i 4 kap. 5 och 6 §§samt 5 kap. 2 §. 

Upphävande av exekutionstitel 

26 § Upphävs exekutionstitel, skall sökt verkställighet omedelbart 
inställas. 

Har åtgärd för verkställighet vidtagits i ärendet, skall den, om ej annat 
förordnats, såvitt möjligt återgå utan avvaktan att det avgörande varigenom 
exekutionstiteln upphävts har vunnit laga kraft. I ärende om införsel eller 
utmätning skall dock vidtagen åtgärd ej utan särskilt förordnande hävas 
innan avgörandet äger laga kraft. Kronofogdemyndigheten skall på begäran 
utsöka vad borgenären i sådant ärende skall betala tillbaka och i annat ärende, 
om hinder ej möter, återställa besittning eller annat förhållande som rubbats. 

Den som har fått verkställighet är även skyldig att ersätta skada som 
svaranden lidit genom verkställigheten. 
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4KAP. 

Införsel 

Allmänna bestämmelser 

§ Införsel får äga rum för 
I. underhållsbidrag enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken, 
2. bidrag som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra 

stycket barnavårdslagen ( 1960:97) eller till hjälptagares försörjning enligt 
40 §lagen ( 1956:2) om socialhjälp, 

3. skatter och allmänna avgifter i fall som föreskrivs i lag eller annan 
författning, 

4. böter och viten. 

2 § Genom införsel får tagas i anspråk 
I. arbetstagares avlöning, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, 

provision eller annan gottgörelse, 
2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, om dennes ställning 

är jämförlig med en arbetstagares, 
3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, mönsterrätt eller 

växtförädlarriitt eller av rätt till iitterärt eller konstnärligt verk eller annat 
sådant eller för överlåtelse av rörelse, 

4. vad som utgår såsom pension eller livränta. 
Med livränta skall, såvitt angår införsel för fordran som avses i I § I 

eller 2. jämställas sjukpenning och annan dagersättning som utgår på grund 
av sjukdom eller olycksfall eller av annan sådan anledning. 

För vissa fall när gäldenären ej har skälig lön finns särskilda bestäm
melser i 21 §. 

3 § Vad som föreskrivs om införsel i avlöning har motsvarande tillämp
ning vid införsel i annan förmån. Bestämmelser om arbetsgivare gäller 
diirvid den som utger förmånen. 

4 § Införsel äge~ ej rum när gäldenären är dödsbo eller annan juridisk 
person. 

Särskilda förutsättningar för införsel 

S § Införsel för underhållsbidrag förutsätter att bidragsbelopp som får 
uttagas enligt andra stycket utestår obetalt eller att gäldenären vid två eller 
flera tillfällen under de två senaste åren före införselbeslutet har underlåtit 
att betala i rätt tid och det är anledning antaga att detta skall upprepas. 

Genom införsel får endast uttagas bidragsbelopp som har förfallit till 
betalning tidigast två år före början av den kalendermånad under vilken 
verkställigheten skall ske. Vid tillämpning härav anses bidrag som avses i 
7 kap. 10 § föräldrabalken ej ha förfallit till betalning innan det blivit 
bestämt till beloppet. 

Genom införsel får ej uttagas annat bidragsbelopp än sådant som är 
förfallet när verkställighet skall ske eller som förfaller näst därefter. 

20 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr8. Del 2 
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6 !i Införsel för kommuns fordran pt1 bidrag ftir IO'j avste' annat bidrag iin 

sf1dant SLlm btC'IÖper på tid efter att beloppet har fastställts eller. n~ir 

faststiillelsen ~kett på ansökan. efter att ansökningen gjordes. 
Hestiimmels.:rna i 5 *har motsvarande tilltimpning. 

7 * Införsel för skatter och allmiinna avgifter fär iiga rum sf1 snart för
utsiittningar för indrivning f iireligger enligt vad som föreskrivs diirom. 

I fr:.'1ga om böter och viten gäller 3 kap. 10 *· om ej annat följer av 
särskilda bestiimmelser. 

Förfarandet 

8 * Införsel ~öks hos kronofogdemyndigheten diir gäldeniiren har sitt 
hemvi'\t. Har gäldeniiren ej hemvist här i riket. upptages ansökningen diir 
arhetsgivaren finns. 

9 * Innan beslut om införsel meddelas skall gäldenären beredas tillfälle att 
yttra sig. om det kan ske utan avseviird tidsutdriikt. Giildeniiren behöver 
dock ej höra~ niir han byter anställning och beslut skall meddelas om 
införsel hos den nya arbetsgivaren. 

10 !i Kronofogdemyndigheten bestämmer dels hur mycket som högst får 
innehållas vid varje avlöningstillfälle (införselbeloppet). dels ett belopp 

som skall förbehfillas gäldenären för eget underhåll och familjens behov 
samt till fullgörande av betalningsskyldighet till annan som vid införsel har 
lika riitt som sökanden eller biittre rätt än denne (förbehållsbeloppetl. 

Vid införsel för engångsbelopp i fall som avses i I !i I eller 2 skall 
kronofogdemyndigheten vid behov fördela beloppet på skilda poster efter 
vad som iir skäligt med hiinsyn till den tid för vilken beloppet iir avsett och 
övriga omständigheter. De särskilda posterna anses vid tilliimpning av 
införseln förfallna enligt vad som sålunda har bestämts. 

11 !i Om siirskilda skäl föreligger. får kronofogdemyndigheten ålägga 
arbetsgivaren att anpassa sättet för avlöningens utbetalande så att införsel 
kan verkställas i därför liimpad ordning. 

12 * Beslut om införsel skall ändras. om anledning föreligger. 
Införsel för bidrag som avses i I § I eller 2 skall hävas. om gäldeniiren 

betalar förfallna hidrag och det ~ir anledning antaga att bidragsskyldigheten 
skall fullgöras för framtiden. 

13 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta arbetsgivaren angående 
beslut om införsel och i fråga som avses i 11eller12 §. 

Företrädesordning 

14 § Införsel för underhållsbidrag har företräde framför skatteavdrag. 

Vid annan införsel har skatteavdraget företräde. 

15 § Är fråga om införsel för fordringar som är upptagna under skilda 

nummer i I *·har de inbördes företräde efter nummerordningen. 
Vid samtidig införsel för två eller flera underhållsberättigade fördelas 

innehållet belopp efter de löpande bidragens storlek. Bidrag som avses i 7 
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kap. 10 § föräldrabalken räknas härvid som löpande på sex månader. Om 
mera innehållits än som svarar mot de löpande bidragen. har bidrag som 
stått ute längre företräde vid fördelningen av det överskjutande beloppet. 

Delbetalning som inflyter på viss underhållsberättigads fordran avriik
nas i första hand på det belopp som stått ute längst och alltjämt kan uttagas 
genom införsel. 

Av fordringar som avses i I § 2-4 har under varje nummer vad som 
statt ute längst förctriide. 

16 § Om underhållsbidrag som avses i .5 kap. 5 § giftermålsbalken över
stiger vad som skäligen bör tillkomma familjen. får bidraget vid tillämp
ning av 1.5 § jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken införsel äger 
rum samtidigt. Föreligger särskilda skäl. får sådan jämkning ske även av 
annat underhållsbidrag, om detta uppenbart överstiger vad som skäligen 
behövs för den underhållsberättigades försörjning. 

Första stycket har motsvarande tilHimpning, om skatte<ivdrag eller 
utmiitning ej kan iiga rum till följd av införsel för underhållsbidrag som 
avses <lär. 

17 § Införsel går före utmiitning. Införsel för fordran som avses i I § 4 
skall dock jämkas eller hävas. om utmätning därigenom kan äga rum för 
annan fordran. 

Har införsel för viss fordran beviljats i vederlag som avses i 2 § första 
stycket 3 eller i pension eller livränta och blir därefter rättigheten som 
sådan utmiitt för annan fordran. har införselfordringen företräde till 
betalning ur vad som inflyter till följd av utmätningen. I fråga om fordran 
som avses i I § I eller 2 gäller det nu sagda bidragsbelopp som har förfallit 
till betalning niir beslut om utmätning meddelas eller förfaller näst 

därefter. 
Belopp som har innehållits genom införsel får ej utmätas för annan 

fordran hos gäldenären. 

18 § Införsel fär äga rum utan hinder av att giildenären är i konkurs, i den 
mån avlöning eller annat som införseln giiller ej skall ingå i konkursboet 
enligt 27 § konkurslagen ( 1921 :22.5 ). 

Arbetsgivares skyldigheter 

19 § Införselbeloppet skall innehfölas endast i den mån avlöningen 
överskjuter förbehf1lbbeloppet. 

Arbetsgivaren skall tillställa kronofogdemyndigheten innehållet belopp 
på tid och ·sätt som myndigheten bestämmer. Om särskild anledning 
föreligger. får arbetsgivaren åläggas att omedelbart tillställa myndigheten 
innehållet belopp. . 

20 § Betalar arbetsgivaren avlöning i uppenbar strid mot beslut om 
införsel eller underlåter han att inom föreskriven tid eller på anfordran 
tillställa kronofogdemyndigheten innehållet belopp. får genast hos 
arbetsgivaren utsökas vad denne skolat innehålla eller har innehållit. 

21 § Arbetar gäldenären i annans förvärvsverksamhet utan lön eller mot 
uppenbart för låg ersättning och kan till följd därav fordran som avses i 
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I * I eller 2 ej uttagas genom införsel. får kronofogdemyndigheten ålägga 
arbetsgivaren att, för tid efter att beslut därom meddelats och till dess 
annat förordnas, till myndigheten utge så mycket som kunnat uttagas 
genom införsel om skälig lön utgått för arbetet. Innan beslut meddelas 
skall gäldenären och arbetsgivaren beredas tillfälle att yttra sig. 

Åtgärd som avses i första stycket räknas lika som införsel. Underlåter 
arbetsgivaren att utge belopp som har bestämts genom beslutet, har 20 § 
motsvarande tillämpning. 

Verkan av införsel 

22 § När införsel har beviljats, får gäldenären ej förfoga över sin rätt 
genom överlåtelse eller på annat sätt så att verkställigheten hindras eller 
försvåras, om ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden 
medger det av särskilda skäl. 

23 § Har medel innchållits för fordran som avses i 1. § 2. 3 eller 4, är 
gäldenären ej längre betalningsskyldig för den del av fordringen som 
motsvaras av innehållet belopp, även om det icke kan tagas ut hos 
arbetsgivaren. 

Redovisning och fördelning 

24 § Medel som har influtit genom införsel skall redovisas utan dröjsmål. 
Har införsel för fordran som avses i I § I eller 2 ägt rum på grund av dom 

eller beslut som ej äger laga kraft eller får verkställas som dom vilken 
vunnit laga kraft, får medlen icke utbetalas utan att säkerhet ställs. 

25 § Tvist om fördelningen av influtna medel hindrar ej att utbetalning 
sker i enlighet med kronofogdemyndighetens besJ·ut, om ej särskilda skäl 
föreligger. 

26 § Ändras beslut om fördelning eller utbetalning av influtna medel, skall 
kronofogdemyndigheten på begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka. 

Infijrsel i sjukpenning m.m. 

27 § Beträffande införsel i sjukpenning eller annan dagersättning som 
avses i 2 § andra stycket kan Konungen föreskriva de avvikelser i fråga om 
förfarandet som föranleds av ärendenas beskaffenhet. 

Påföljd 

28 § Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att 
inom föreskriven tid tillställa kronofogdemyndigheten belopp som skolat 
innehållas enligt beslut om införsel. döms till böter. 

Vid införsel i annan förmån än avlöning har första stycket motsvarande 
tillämpning beträffande den som utger förmånen. 
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5KAP. 

Utmätning 

Inledande bestämmelser 

1 § Utmätning får äga rum i fall då verkställighet av betalningsskyldighet 
är medgiven enligt 3 kap .. om ej annat följer av 2 §nedan. 

I fall då kronofogdemyndigheten enligt särskild föreskrift i denna balk 
får utsöka fordran eller kostnad får också utmätning ske. 

2 § Utmätning på grund av förbindelse som avses i 3 kap. 21 §får ej ske 
för bidrag som har förfallit till betalning tidigare än tre år innan ansökan 
gjordes, om gäldenäre11 gör gällande att bidraget är betalt och invänd
ningen ej kan med hänsyn till omständigheterna lämnas utan avseende. 
Härvid anses bidrag som avses i 7 kap. 10 § föräldrabalken ej ha förfallit 
till betalning innan det blivit bestämt till beloppet. 

Utmätning för underhållsbidrag till make får ej heller ske på grund av 
sådan förbindelse. om makarna icke under den tid som bidraget avser 
levde och alltjämt lever åtskilda på grund av söndring eller efter 
hemskillnad. 

3 § Genom utmätning får tagas i anspråk egendom som ej är undantagen 
enligt 6 kap. eller särskild föreskrift. 

I den mån pantbrev i skepp eller fast egendom ej utgör säkerhet för 
fordran får det utmätas hos den intecknade egendomens ägare. Motsva
rande gäller skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till 
luftfartyg. 

För utmätning av avlöning m.m. gäller enligt 8 kap. särskilda villkor. 

Upplysningsplikt 

4 § Gäldenären är skyldig att noggrant uppge sina tillgångar. 
Tredje man är skyldig att lämna upplysningar om fordran som gälde

nären har eller kan förmodas ha hos honom eller om annat mellanhavande 
med gäldenären. 

Utmätningsordningen 

5 § Av utmätningsbar egendom bör i första hand tagas i anspråk sådan 
tillgång som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, 
förlust eller annan olägenhet för gäldenären. 

Borgenär vars fordran är förenad med särskild förmånsrätt har dock rätt 
att i första hand få utmätning av egendom vari förmånsrätten gäller. Han 
äger ej få utmätning av annan tillgång, om det är till skada för annan 
sökande. Detta hindrar ej att. när det behövs, annan tillgång får utmätas 
för fordringen, om det sker på villkor att betalning skall i första hand utgå 
ur den egendom vari borgenären har förmånsrätt. 

6 § Registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till 
luftfartyg eller fast egendom får ej utan särskild begäran av sökanden 
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utmätas för annan fordran än sådan som är förenad med särskild för
månsrätt i egendomen. 

7 § Tillgångar som hör samman bör såvitt möjligt ej skiljas. 
Vad som är tillbehör till fartyg, luftfartyg eller fast egendom får ej 

utmätas siirskilt för sig. 
Omfattar inteckning i luftfartyg även reservdelar. får ej någon av de pa 

viss plats förvarade reservdelana utmätas särskilt för sig utan inteck
ningshavarens samtycke. 

8 § Betriiffande utmätning av egendom som iir belagd med kvarstad för 
fordran finns bestämmelser i 17 kap. 9 ~-

Förfarandet 

9 § U tm;itning söks hos kronofogdemyndigheten diir gäldenären har sitt 
hemvist. 

Utmätning av egendom som finns på annan ort fttr iiven sökas diir 
egendomen finns eller. i fråga on fartyg eller luftfartyg. där det viintas. 
Utmätning av fartyg får även sökas p:I fartygets hemort. Utmiitning av 
fordran får också sökas diir sekundogiildenären finns, även om fordringen 
skall anses finnas på annan ort. 

Kronofogdemyndighet som ej är behörig enligt första eller andra stycket 
kan utan hinder därav i brådskande fall vidtaga åtgiird som avses i 7 kap. 
12 §innan ärendet överlämnas till iuonofogdemyndighet som är behörig. 

IO § Utmätningsförrättning skall hållas utan dröjsmål och om möjligt 
inom fyra veckor från att behövliga handlingar har inkommit. 

Lämnar sökanden anstånd med utmätning och fortfar anståndet över 
sex månader från dagen för ansökningen, kan denna förklaras förfallen. 

Om sökanden två eller flera gånger ger anstånd sedan förrättning blivit 
utsatt. kan ansökningen också förklaras förfallen. 

Il § Har två eller flera sökt utmiitning hos samma gäldenär. skall 
utmätning för fordringarna ske ~;amtidigt. om ej någon av sökandena 
diirigenom uppehålls oskiiligt. 

Vad som i 4 kap. 16 * första stycket s~igs om j~irnkning av underhålls
bidrag vid införsel har motsvarand1: tillämpning vid utmiitning. 

12 § Innan utmätning sker skall gäldenären underriittas om ärendet så 
tidigt att han kan beräknas få rådrum att bevaka sin rätt. 

Föreligger risk att gäldenären skaffar undan eller förstör egendom eller 
är saken eljest brådskande, behöver gäldenären ej underrättas. Under
rättelse behövs ej heller, om gäld,!nären saknar känt hemvist och det ej 
kunnat klarläggas var han uppehåller sig. 

13 § Om skälig anledning föreligger, kan gäldenären åläggas att inställa sig 
till förhör. 

Kronofogdemyndigheten kan även ålägga gäldenären att inge förteck
ning över sina tillgångar. Vid behov kan myndigheten förordna lämplig 
person att biträda gäldenären vid upprättande av förteckningen. · 

Gäldenären är skyldig att på heder och samvete skriftligen bekräfta de 
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uppgifter om sina tillgångar som han lämnat vid förhör eller i förteckning. 

14 § Giildenärens frånvaro hindrar ej att utmätning sker. om det icke 
behövs att giildeniiren får tillfälle att yttra sig vid förrättningen . 

. Ä.r giildeniiren ej niirvarande men anträffas hans make. någon anställd 
eller annan som har hand om egendomen. skall denne anmodas att 
närvara. 

Fordran som faststiillts till heta/11i11g ur l'iss egendom 

15 § Har domstol faststiillt att förfallen fordran skall utgå m..:d siirskild 
förn1ånsdtt i registrerat skepp. registrerat luftfartyg, intecknade reserv
delar till luftfartyg eller fast egendom, skall egendomen an~es utmätt. 

Denna verkan förfaller. nm ej begäran om försäljning görs hos krono
fogdemyndigheten inom två miinader från att avgörandet vunnit laga kraft. 

Förhållandet till tredje man 

16 § Egendom får utmätas hos gäldenären, om denne enligt vad som sägs 
nedan fär antagas vara ägare eller egendomen eljest på grund av vad som 
blivit upplyst kan antagas tillhöra honom. 

17 § Gäldeniiren antages vara ägare till lös egendom som är i hans 
besittning. om det ej framgår att den tillhör tredje man och egendomen ej 
utgörs av registrerat skepp eller registrerat luftfartyg. 

Registrerat skepp eller registrerat luftfartyg antages tillhöra gäldenären. 
om denne är inskriven som iigare och det ej framgår att egendomen tillhör 
tredje man. 

Överlåtelse av skepp på vilken 19 §1 sjölagen (1891: 35 s. I) är tillämplig 
utgör, även om förvärvaren fått skeppet i sin besittning. ej hinder mot att det 
utmäts hos överlåtaren innan förvärvaren sökt inskrivning av sitt förvärv 
eller skeppet anmälts för avregistrering. 

18 § Om gäldenären och hans make eller annan som sammanbor med 
honom har lös egendom i sin gemensamma besittning. antages de vara 
samägarc, såvida det ej görs sannolikt att egendomen tillhör endera och 
det ej heller framgår att den tillhör någon annan. 

19 § Sker utmätning av lös egendom enligt 16-18 §§oaktat tredje man 
har gjort gällande b:ittre riitt. skall kronofogdemyndigheten, om skäl 
föreligger, förelägga tredje mannen att väcka talan i saken mot sökanden 
och gäldenären inom en månad från att föreläggandet har delgivits honom. 
Detsamma gäller, om tredje man gör gällande bättre rätt först sedan 
utmätning har skett. 

Första stycket har motsvarande tillämpning, om tredje man gör gällande 
att han äger utrustning eller annat som framstår såsom tillbehör till utmätt 
egendom. 

Väcker tredje man ej talan i enlighet med föreläggande enligt första eller 
andra stycket, har han förlorat sin rätt mot sökanden, om ej denne har väckt 

1 Hänvisningen avser SjöLförsla2et i la2rådsremissen. 
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talan i saken mot tredje mannen inom den nämnda tiden. 

20 § Om det finns anledning antaga att gäldenären är ägare till annan lös 
egendom än registrerat skepp eller registrerat luftfartyg utan att sådant fall 
som avses i 16-18 §§föreligger, får egendomen utmätas med förbehåll för 
tredje mans rätt. 

Kronofogdemyndigheten skall. om det finnes ändamålsenligt, förelägga 
sökanden att väcka talan i saken mot tredje mannen inom en månad från 
att föreläggandet delgivits honom. Väcker sökanden ej talan i enlighet med 
föreläggandet, skall utmätningen hävas, om icke tredje mannen har väckt 
talan i saken mot sökanden inom den nämnda tiden. 

21 § Har fordran eller annan ri.ittighet blivit utmätt och råder tvist om 
fordringens eller rättighetens bestånd, har 20 §andra stycket motsvarande 
tillämpning. 

Detta gäller även när tvisten i fall som avses i 3 §andra stycket rör i vad 
mån pantbrev eller annan inteckningshandling utgör säkerhet för fordran. 

22 § Gäldenären antages vara ägare till fast egendom på vilken han har 
lagfart. om det ej framgår att den tillhör tredje man. 

23 § När överlåtelse av fast egendom beror av villkor som ännu ej är 
uppfyllt, utgör överlåtelsen ej hinder mot utmätning av egendomen för 
fordran hos överlåtaren. Utmätningen omfattar i sådant fall även överlå
tarens riitt mot den som har forvärvat egendomen. Uppfylls villkoret, 
gäller utm~itningen därefter endast överlåtarens rätt mot förvärvaren. 

Utmätning av fast egendom får även äga rum för fordran hos den som 
förvärvat egendomen, fastän hans förvärv beror av villkor. Återgår hans 
förvärv, omfattar utmätningen därefter endast den rätt som han i sådant 
fall har mot den som överlät egendomen. 

24 § Sker utmätning av fast egendom och gör tredje man gällande bättre 
rätt till egendomen eller vad som framstår som tillbehör, har 19 § mot
svarande tillämpning. 

25 § Sedan utmätt egendom har .>ålts eller utmätt fordran indrivits har 19 
och 24 *§ motsvarande tillämpning beträffande rätten till influtna medel, 
om ej tredje mannen efter meddelat föreläggande förlorat sin rätt mot 
sökanden. 

Om tredje mans rätt i övrigt sedan utmätt egendom har sålts finns 
bestämmelser i 15 kap. 

Återvinning 

26 § Har gäldenären bortgivit eg1:ndom eller har hans ekonomiska ställ
ning försämrats genom annan rättshandling som kan vara föremål för 
återvinning vid konkurs och saknar han utmätningsbara tillgångar som 
förslår till betalning av sökandens fordran, har 28-34 och 36-38 §§ 1 

1 Hänvisningen avser det förslag till lag om ändring i konkurslagen som framlagts i 
Utsökningsrätt X. Betr. alternativ text !;e s. 273. 
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konkurslagen (1921 :225) motsvarande tillämpning. Härvid skall dagen för 
ansökan om utmätning räknas som fristdag. 

Finner kronofogdemyndigheten att ·rätt till återvinning föreligger. får 
egendom som är föremål för återvinning eller fordran som följer av rätt till 
återvinning utmätas för sökandens fordran. 

Bestrider tredje man att rätt till återvinning föreligger och kan invlind
ningen ej lämnas utan avseende. har 20 § andra stycket motsvarande 
tillämpning. 

Uppkommer efter återvinning överskott i utmätningsärendet. skall det 
redovisas till tredje mannen. 

Verkan al' utmätning eller betalning 

27 § När beslut om utmätning har meddelats. får gäldenären ej till skada 
för sökanden förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat 
sätt, om ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger det 
av särskilda skäl. 

Första stycket utgör ej hinder mot pantsättning av pantbrev eller annan 
inteckningshandling som gäller i egendomen. Om förbud mot pantsättning 
av sådan handling när den tagits om hand av kronofogdemyndigheten finns 
bestämmelser i 7 kap. 6 §och 13 kap. 5 §. 

Om nyttjandet av utmätt egendom m.m. finns bestämmelser i 7 kap. 4 § 

andra stycket och 13 kap. 6-10 §§. 

28 § Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om ej annat följer 
av andra stycket eller 8 kap. 6 §. 

Utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg. intecknade 
reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför ej förmånsrätt 
förrän ärende angående anteckning om utmätningen upptages på inskriv
ningsdag. Antecknas samma dag mer än en utmätning, skall den utmätning 
som skedde först ha företräde. Om här i riket registrerat skepp eller 
luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i främmande stat innan det 
tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt som vunnits genom 
den förra utmätningen gälla som panträtt. 

Utmätning av fast egendom medför företräde framför rättighet i egen
domen. om ärende angående anteckning om utmätningen upptages senast 
på den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks. 

29 § Medel som gäldenären i anhängigt ärende inbetalar till kronofogde
myndigheten anses omedelbart utmätta i ärendet. om betalningen ej har 
skett med villkor som strider häremot. 

30 § Utmätning medför befogenhet för kronofogdemyndigheten att bevaka 
gäldenärens rätt mot sekundogäldenär eller annan tredje man eller söka 
<lödning av skuldebrev eller annan handling. 

När andel i dödsbo har utmätts, kan myndigheten begära att boets egendom 
avträds till förvaltning av boutredningsman eller att skiftesman förordnas. 
För skifte som innefattar eftergift av gäldenärens rätt fordras myndighetens 
samtycke enligt 27 §. 
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Sammanträffande a~· utmätningar 

31 § Om viss egendom utmäts 2v mer än en kronofogdemyndighet, skall 
ärendena i fortsättningen handläggas gemensamt av den som de i samråd 
besluwr eller kronofogdemyndigheten i gäldenärens hemvist bestämmer. 

32 § Innan kronofogdemyndighet enligt 31 §överlämnar ärende skall den 
vidtaga sådana i 7 kap. föreskrivra åtgärder som ej bör anstå. 

Hi:irnndc a1· utmätning och annan rättelse 

33 § Om det genom rättegång ·~ller på annat sätt blir utrett att utmätt 
egendom tillhiirde tredje man. skall utmätningen hävas, såvida ej tredje 
mannen efter meddelat föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden. 
Har egendomen sålts, gäller hävandet av utmätningen endast rätten till 
influtna medel. 

Utmiitning skall också hiiva~ .. om försäljning av egendomen eller 
indrivning av utmätt fordran ej kan antagas ge ett överskott som gör 
åtgärden försvarlig. 

Om villkor för att försäljning skall få ske finns bestämmelser i 9--13 
kap. 

34 ~ Finner kronofogdemyndigheten av annat skäl att utmätt egendom ej 
bort utmätas, skall rättelse ske. 

Sådan rättelse får dock ej vidtagas senare än två veckor från utmät
ningen annat än om talan har fullfoljts mot denna. 

35 § Kronofogdemyndigheten skall. om ej särskilda skäl föranleder 
annat, höra sökanden innan utmätning hävs enligt 33 ~ eller annan rättelse 
sker enligt 34 §. 

6KAP. 

Undantag från utmätning 

Undantag med hänsyn till gäldenärens behov 

1 § Från utmätning undantages 
1. kläder och andra föremål wm tjänar uteslutande till gäldenärens 

personliga bruk. till skäligt värde. 
2. möbler. husgeråd och annan utrustning, i den mån egendomen är 

nödvändig för ett hem och dess skötsel, 
3. arbetsredskap och annan w:rustning som behövs för gäldenärens 

förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning samt djur, foder och sådant som 
i övrigt behövs för hans försörjning, allt till skäligt värde, 

4. föremål med sådant övervägande personligt värde för gäldenären att 
det måste anses uppenbart obilligt att taga egendomen i anspråk, 
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5. hyresrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad 
eller behövs för hans förvärvsverksamhet, även om hyresrätten får 
överlåtas, 

6. bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande 
bostad, om gäldenären ej vid förvärv av bostadsrätten åsidosatt tillbörlig 
hänsyn mot sina borgenärer och det ej med hänsyn till gäldenärens behov och 
bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantages från utmät
ning, 

7. pengar. banktillgodohavande. annan fordran och förnödenheter, i 
den mån annat ej är föreskrivet och tillgången skäligen fordras för 
underhåll åt gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta, 
dock icke utan synnerliga skäl för längre tid än en månad. 

2 § När gäldenären har familj, best~ims vad som får undantagas enligt I § 

med skälig hänsyn även till vad familjen brukar eller beh(iver. 
Om gäldenären eller någon som tillhör hans familj lider av lyte eller 

allvarlig sjukdom, skall det beaktas. 
Undantag enligt I § 7 bestäms med skälig hänsyn även till gäldenärens 

underhållsbörda. 

3 § Vid utmätning hos dödsbo har I och 2 §§ motsvarande tilliimpning i 
fråga om dödsboet tillhörig egendom som den dödes efterlevande familj 
brukar eller behöver. I stället för I § 7 gäller dock 18 kap. 5 §andra stycket 
ärvdabalken. 

I övrigt är I och 2 §§ej tillämpliga vid utmätning hos juridisk persern. 

4 § Om egendom som avses i I § 1-3 har sådant värde att den ej kan 
undantagas enligt vad som sägs där, får utmätning ske med förbehåll att 
gäldenären efter egendomens försäljning skall av den behållna köpeskil
lingen utfå visst skäligt belopp för att kunna anskaffa vad han behöver i 
den sålda egendomens ställe. 

Undantag på grund av egendomens beskaffenhet eller särskild föreskrift 

5 § Egendom. som till följd av sin beskaffenhet eller enligt föreskrift vid 
gåva eller i testamente eller på annan grund som gäller mot borgenärerna 
ej får överlåtas, får ej heller utmätas. om ej annat följer av lag eller annan 
författning. 

6 § Medel, som för särskilt angivet ändamål har anvisats gäldenären av 
staten, kommun eller annan menighet eller av samfund. stiftelse eller 
inrättning med allmännyttigt syfte eller har insamlats bland allmänheten. 
får ej utmätas, om det strider mot det angivna ändamålet. 

Sedan medlen har betalats ut gäller förbudet mot utmätning så länge de 
hålls avskilda. 

7 § Skadestånd, som tillkommer gäldenären med anledning av person
skada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant, får ej 
utmätas medan skadeståndet innestår hos den som skall utge det. Har 
skadeståndet bestämts att utgå såsom livränta, gäller det sagda rätten till 
livräntan. 
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Sedan skadeståndet har betalats ut får vad som hålls avskilt ej utmätas, 
om skadeståndet skulle tillgodose försörjningsbehov som alltjämt kvarstår 
eller, i annat fall, mindre än två år förflutit från att medlen betalades ut. 

8 § Rätt till pension eller till :;,nnan livränta än som avses i 7 § får ej 
utmätas i den mån rättigheten behövs för gäldenärens försörjning och 
fullgörande av underhållsskyldighet som åvilar honom. Detta gäller dock 
ej, om gäldenären vid förvärv av rättigheten har åsidosatt tillbörlig hänsyn 
mot sina borgenärer. 

9 § När rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annat sådant ej får 
utmätas, får ej heller rätt till vederlag för utnyttjande av rättigheten 
utmätas innan denna har utnyttjats så som förutsätts för att vederlag skall 
utgå och vederlaget kan beräknas .. 

10 § Beträffande utmätning av <Nlöning eller därmed jämställd ersättning 
eller belopp vilka utgår som pension eller livränta meddelas föreskrifter i 
8 kap. 

Om förbud mot utmätning i vissa andra fall gäller särskilda bestäm
melser. 

11 § Medel som ej får utmätas medan de innestår hos annan får ej heller 
sedan de utbetalats utmätas förrän nästa dag. 

Pantsatt egendom m.m. 

12 § Bestämmelserna i 1-9 §§ hindrar ej, att utmätning äger rum för 
fordran som är förenad med pant- eller retentionsrätt i egendomen. 

Nämnda bestämmelser hindrar ej heller utmätning av egendom som har 
belagts med kvarstad för fordran. i den mån utmätning är tillåten enligt 17 
kap. 9 §. 

Förfarandet vid prövningen 

13 § Gäldenären skall lämna de uppgifter som är tillgängliga för honom 
och som behövs för kronofogdemyndighetens prövning av vad som bör 
undantagas från utmätning. Myndigheten skall förfara efter vad som är 
känt eller kan utrönas utan omgång. 

14 § Anvisar gäldenären viss egendom till utmätning, hindrar bestäm
melserna i 1-11 §§ ej att egendomen utmäts, om den kan överlåtas och 

utmätning ej uppenbart strider mot vad som är påkallat av hänsyn till 
gäldenärens eller hans familjs behl)v. 
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7KAP. 

Säkerställande av utmätning 

Åtgärder heträffande lös egendom 

I § Utmätning av lös egendom skall omedelbart säkerställas genom 
åtgärder som föreskrivs nedan. 

I fall som avses i 5 kap. 1.5 § skall dock åtgärd för säkerställande av 
utmätningen ej utan särskilt yrkande vidtagas innan försäljning begärts. 

Utöver vad som sägs nedan skall kronofogdemyndigheten vidtaga de 
åtgärder som behövs i varje särskilt fall. 

2 § Pengar samt löpande skuldebrev och annat bevis vars företeende 
utgör villkor för fordrans utkrävande eller rättighets utövning skall tagas i 
förvar. 

Detsamma giiller, om pantbrev i skepp eller fast egendom eller skul
debrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg utmäts 
hos den intecknade egendomens ägare. 

Anträffas ej bevis som nämns i första eller andra stycket, utgör det icke 
hinder mot utmätning. om det kan antagas att beviset undanhålls eller 
förkommit. I sådant fall skall sekundogäldenär eller annan förpliktad 
meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än kronofogde
myndigheten eller den som myndigheten anvisar. 

3 § Utmäts annan fordran eller rättighet än som avses i 2 §, skall 
sekundogäldenär eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin 
förpliktelse till annan än kronofogdemyndigheten eller den som myndig
heten anvisar. 

Vid utmätning av rättighet som avses i 7 kap. jordabalken eller av 
byggnad på ofri grund skall fastighetens ägare underrättas. Om utmätning 
av bostadsrätt underrättas bostadsrättsföreningen. 

4 § Annan lös egendom än som avses i 2 och 3 §§ skall tagas i förvar eller 
utmärkas som utmätt och, om det är lämpligt, förseglas. 

Kronofogdemyndigheten bestämmer i vad mån egendom som ej tages i 
förvar eller förseglas får nyttjas. 

5 § Bestämmelsen i 4 § första stycket hindrar ej utmätning av här i riket 
registrerat skepp eller luftfartyg som ej är tillgängligt. 

6 § Pantbrev eller inteckningshandling, som gäller i utmätt skepp eller 
luftfartyg eller i utm~itta reservdelar till luftfartyg och ej har belånats, skall 
på anmodan överlämnas till kronofogdemyndigheten och får därefter ej 
pantförskrivas utan myndighetens tillstånd. 

7 § Äganderättsförbehåll hindrar ej att egendomen tages i förvar, utmärks 
eller förseglas, om förvärvarens rätt utmäts. 

Överlåtaren skall underrättas om utmätningen. 

8 § Även egendom som är i tredje mans besittning får tagas i förvar, 
utmärkas och förseglas, när sådan åtgärd föreskrivs i 2-6 §§. Tages 
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egendomen ej i förvar, skall förbud meddelas innehavaren att utan krono
fogdemyndighetens tillstånd utge egendomen eller vidtaga annan åtgärd 
därmed till skada för sökanden. 

Om tredje man har pant- eller retentionsrätt till egendom som tages i 
förvar, innehar kronofogdemyndigheten egendomen för hans räkning. 

9 § Även andra handlingar än som nämnts ovan får tagas i förvar. om de 
visar gäldenärens rätt till utmätt egendom eller behövs vid nyttjande av 
egendomen. 8 § har motsvarande tillämpning. 

10 § Kronofogdemyndigheten :>kall förteckna utmätt lös egendom och 
uppskatta dess värde. Vid b1!hov får sakkunnig person anlitas för 
värderingen. 

Även handlingar som tages i förvar skall förtecknas. 
Myndigheten får försäkra utmätt lös egendom. 

11 § Utmäts egendom som redan är utmätt för annan fordran eller belagd 
med kvarstad, ånpassas förfarandet därefter. 

Provisorisk åtgärd 

12 § Kan utmätning av viss lös egendom ej verkställas genast, får kro
nofogdemyndigheten likväl vid behov taga egendomen i förvar eller vid
taga annan åtgärd som anges i 1--10 §§. 

När sådan åtgärd vidtagits, har 5 kap. 27 § motsvarande tillämpning. 
Åtgärden får ej upprätthållas :ängre än som är nödvändigt. Har utmät

ning ej följt inom två veckor. skall åtgärden hävas. Är tvist om sökandens 
fordran anhängig vid domstol. kan dock denna förordna att åtgärden skall 
bestå tills vidare. 

Ätgärder beträffande fast egendom 

13 § Om åtgärder beträffande utmätt fast egendom och om dess nyttjande 
finns föreskrifter i 13 kap. 3-10 ~·§. 

14 § I fall som avses i 5 kap. 2:3 § skall tredje mannen underrättas och 
förbud meddelas honom att till annan än kronofogdemyndigheten eller den 
myndigheten anvisar betala eller återbetala köpeskilling eller utge annat 
som på grund av avtalet kan tillkomma gäldenären. 

15 § Kronofogdemyndigheten får försäkra utmätt fast egendom. 

Anmälan till register 

16 § Angående anmälan för anteckning register finns särskilda be-
stämmelser. 
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8KAP. 

Utmätning av avlöning m. m. 

Inledande bestämmelser 

l § I fråga om utmätning av avlöning eller belopp vilka utgår som pension 
eller livr:inta gäller de särskilda bestämmelser som meddelas nedan. 

Med avlöning jämställs annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären, 
om dennes ställning är jämförlig med en arbetstagares. 

Bestämmelserna i detta kapitel är ej tillämpliga när gäldenären är dödsbo 
eller annan juridisk person. 

2 § Avlöning som innestår hos arbetsgivaren får ej utan gäldenärens 
medgivande i ärendet tagas i anspråk. om det med skäl kan antagas att 
gäldenären gjort vad han förmått för att betala skulden. 

Första stycket gäller dock ej i fråga om ackordslön, provision eller 
annan ersättning som innestår för längre tid än en månad. 

Ersättning som utgår i stället för semester och innestår hos arbetsgi
varen får ej i något fall utmätas utan gäldenärens medgivande i ärendet.· 
Detta giiller iiven semestermedel som av arbetsgivaren har betalats till 
särskild kassa och innestår hos denna. 

3 § Niir hinder ej möter enligt 2 §, får förordnande om utmätning med
delas hetriiffande avlöning som förfaller under viss i förordnandet angiven 
tid eller beträffande viss avlöningspost. 

Förordnandet får endast omfatta belopp som uppenbart överstiger vad 
som åtgår för gäldenärens och hans familjs försörjning samt till fullgö
rande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar honom. Om förordnandet 
avser ersättning som nämns i 2 §andra stycket, skall särskild hänsyn tagas 
till detta förhållande. 

Skatteavdrag har företräde framför utmätning. Om förhållandet mellan 
införsel och utmätning finns bestämmelser i 4 kap. 17 §. 

4 § Utan giildenärens medgivande i ärendet får utmätning ej under ett och 
samma kalenderår tillämpas sammanlagt längre tid än tre månader eller. 
om fordringens art ger särskild anledning till det. sex månader. Utmätning 
får ej heller under två kalenderår efter varandra ske så att avlöningen 
kommer att i en följd eller utan större uppehåll tagas i anspråk under längre 
tid iin som nyss sagts. Det bör om möjligt undvikas, att avlöningen tages 
i anspråk under gäldenärens semester eller i omedelbar anknytning till 
denna. Gäldeniiren kan återkalla sitt medgivande när utmätning har till
lämpats sex månader eller förhållandena ändrats väsentligt. 

Best:immelserna i första stycket är ej tillämpliga i fall som avses i 2 § 

andra stycket. Meddelas i annat fall förordnande om utmätning beträf
fande viss avlöningspost, skall det vid tillämpning av första stycket anses 
gälla Jen tid på vilken den posten belöper. 

5 ~ I iirende om utmätning av avlöning har bestämmelserna om införsel i 
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4 kap. 9, 11-13, 19. 20 och 22 §§motsvarande tillämpning. 

6 § Utmätningen skall vid tillämpning av förmånsrättslagen (1970:979) 
anses verkställd när det belopp som skall innehållas har förfallit till 
betalning. 

7 § Sedan avlöning har betalats ut gäller om utmätning av medlen vad som 
sägs i 6 kap. 

8 § Samtidigt som avlöning utmäts i den ordning som sägs här ovan får 
även annan tillgång utmätas till säkerhet för sökandens fordran. Med 
vidare åtgärd i den delen får anstå under högst ett år i avvaktan att 
avlöning innehålls till betalning av fordringen. 

9 § Försätts gäldenären i konkurs. får förordnande om utmätning ej till
lämpas beträffande avlöning som förfaller under konkursen. 

Pension eller livränta 

10 § Bestämmelserna i 2-9 §§ gäller i tillämpliga delar även beträffande 
utmiitning av belopp vilka utgår som pension eller livränta. Om beloppen 
förfaller med längre mellanrum än en månad, skall vid tillämpning av 4 § 

iakttagas att utmätni.ng ej får ske i vidare mån än om de förfallit 
månadsvis. 

11 § Har enligt I 0 § förordnande om utmätning för viss fordran meddelats 
beträffande belopp vilka utgår som pension eller livränta och blir därefter 
rättigheten som sådan utmätt för annan fordran, skall den senare utmät
ningen anses ha skett även för obei:ald del av den förra fordringen. 

Påföljd 

12 § Vad som i 4 kap. 28 §föreskrivs om påföljd när beslut om införsel ej 
iakttages har motsvarande tillämpning i fråga om utmätning enligt detta 
kapitel. 

9KAP. 

Vissa gemensamma bestämmelserom exekutiv försäljning m. m. 

Allmiinna föreskrifter 

I § Utmätt egendom säljs genom kronofogdemyndighetens försorg enligt 
vad som sägs nedan och i 10-13 kap. 

I 10 kap. finns föreskrifter om indrivning av utmätt fordran och åtgärder 
beträffande utmätt pantbrev eller annan inteckningshandling. 

Bestämmelser om försäljning av utmätt egendom gäller i tillämpliga 
delar även när egendom skall säljas ·exekutivt under konkurs. 
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2 § Visar sökanden att hans fordran är förenad med bättre förmånsrätt än 
som följer av utmätningen, kan han begära att försäljningsvillkoren 
bestäms med hänsyn till förstnämnda förmånsrätt. Såvitt angår egendom 
för vilken enligt 11-13 kap. skyddsbelopp skall bestämmas gäller om 
sådan begäran vad som föreskrivs om utövning av borgenärs anslutningsrätt. 

3 § När utmätning har skett på grund av dom som avses i 3 kap. 7 §tredje 
stycket, får egendomen ej säljas utan gäldenärens samtycke, om domen ej 
äger laga kraft eller får verkställas som om den vunnit laga kraft. Motsva
rande gäller. om utmätning har skett på grund av betalningsföreläggande och 
gäldenären sökt återvinning. 

Lös egendom som har betydande värde eller fast egendom får ej heller 
i annat fall säljas utan gäldenärens samtycke. om ej exekutionstiteln äger 
laga kraft eller får verkställas som om den vunnit laga kraft. 

Lös egendom som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård 
bör utan hinder av första eller andra stycket säljas så snart som möjligt. 

4 § Har tredje man eller sökanden enligt 5 kap. 19, 20, 24 eller 26 §förelagts 
att väcka talan och är tvisten av väsc.ntlig betydelse. får den utmätta 
egendomen ej utan tredje mannens samtycke säljas innan tvisten blivit 
slutligt avgjord eller, om föreläggandet givits tredje mannen, tiden för 
väckande av talan utgått. Egendom som avses i 3 §tredje stycket ovan får 
dock säljas utan tredje mannens samtycke. Rör tvisten utmätt pantbrev eller 
annan inteckningshandling, gäller 10 kap. 15-17 §§. 

Pågår i annat fall rättegång om utmätt egendom, får kronofogdemyn
digheten ge det anstånd som är påkallat av omständigheterna. 

5 § I övrigt gäller att försäljning av utmätt egendom skall ske utan onödigt 
dröjsmål. I 11-13 kap. finns särskilda tidsfrister beträffande sådan 
egendom som avses där. 

Kronofogdemyndigheten får bevilja anstånd på begäran av utmät
ningssökanden eller giildenären. På begäran av gäldenären får dock 
anstånd beviljas endast om utmätningssökanden medger det eller särskilda 
skiil föreligger. 

6 § Niir utmätning skett hos dödsbo, får egendomen ej utan dödsboets 
samtycke säljas innan en månad förflutit från att bouppteckning förrät
tades eller tiden därför gick ut eller. om boet förvaltas av boutrednings
man. innan uppgörelse skett meo borgenärerna. 

Försäljning får dock ske. om sökanden har särskild förmånsrätt i 
egendomen på annan grund än utmätningen ellerom det föreligger sådant skäl 
till försäljning som nämns i 3 § tredje stycket. 

När andel i dödsbo har utmätts, bör skifte avvaktas. om det ej medför 
oskäligt dröjsmål. 

7 § I fråga om fast egendom anges särskilda hinder mot försäljning i 13 
kap. 

Andel i egendom 

8 § Om andel i viss lös eller fast egendom har utmätts, kan kronofogde
myndigheten på yrkande av sökanden. gäldenären eller annan delägare 
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förordna att hela egendomen skall säljas. Yrkande som någon av nämnda 
sakägare framställer skall delge~; de övriga med föreläggande att inkomma 
med yttrande inom viss tid. 1 fr:lga om hinder mot försäljningen har 6 och 
7 §§lagen ( 1904:48 s. I) om sam1iganderiitt motsvarande tifömpning. 

Första stycket får ej utan synnerliga skiil tillämpas i fråga om egendom 
som ingår i enkelt bolag eller partrederi. 

Hestiimmelserna i första och <:.ndra styckena giiller ej andel i fordran, om 
andelen med fördel kan indrivas för sig. I annat fall har hestämmelserna 
motsvarande timimpning i fråg;1 om s;iväl indrivning som försäljning av 
fordringen. 

9 § Bifalles yrkande om försäljning som avses i 8 §, anses hela egendo
men utmätt. Försäljning får ej äga rum innan beslutet har vunnit laga kraft. 

Framstiills ej yrkande som avses i 8 § eller vinner sådant yrkande ej 
hifall. skall den utmätta andelen bjudas ut till försäljning i den ordning som 
gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet eller, i fråga om andel i 
fordran, drivas in när det kan ske. Detsamma gäller, om yrkande som avses i 
8 §har bifallits men försäljning ~,v hela egendomen ej kommer till stånd. 

Tredje mans rätt till betalning 

10 § Den som har sjöpantriitt i annat fartyg ~in registrerat skepp eller i 
gods i fartyg eller har luftpanträtt i luftfartyg som ej är registrerat eller i 
gods i luftfartyg skall för att få betalning anmäla sin fordran innan egen
domen säljs eller, om försiiljning sker under hand, senast när fördelning 
skall äga rum. 

Om sådan borgenärs rätt till betalning ur egendomen är ostridig eller 
styrks, kan han även hegära att denna säljs för fordringen. Har sådan 
begiiran framställts. får förfarandet ej nedläggas därför att frågan om 
försäljning för utmätningssökandens fordran förfaller. 

11 § Borgenär som innehar utmätt egendom med pant- eller retentionsrätt 
är skyldig att taga betalning i förtid i den ordning som anges i 14 kap. men 
är icke pliktig att avstå från sin rätt utan att hans fordran blir betald, om ej 
försäljning sker för fordran med lika eller bättre rätt. 

12 § Den som har förmånsrätt ~,n]igt 5 § förmänsrättslagen ( 1970:979) och 
anmäler sin fordran enligt vad som anges i 10 §ovan har rätt att få betalning, 
om det ej är obehövligt för att trygga honom eller dem som har sämre 
förmånsrätt i egendomen enligt förstnämnda lagrum. 

Vid prövningen skall hänsyn tagas även till säkerhet som borgenären på 
annan grund har i gäldenären tillhörig egendom. 

13 § För konkursbos kostnader, vilka enligt 81 * konkurslagen ( 1921 :225) 
får uttagas ur egendom som säljs exekutivt under konkurs, utgår betalning. 
om de anmäls enligt vad som anges i 10 §ovan. 

Skall fartyg eller luftfartyg som ej är infört i skepps- eller luftfartygs
registret eller gods i fartyg eller i luftfartyg säljas exekutivt under konkurs, 
äger även borgenär som för sin fordran har förmånsrätt enligt 10, 11 eller 
12 § förmånsrättslagen (1970:979) rätt att erhålla betalning, om fordringen 
anmäls i nämnd ordning. 
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14 § Om ditt till betalning niir registrerat skepp. registrerat luftfartyg, 
intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom utmätts finns 
särskilda bestämmelser i 11-13 kap. 

15 § Angående rätt till betalning ur överskott när fordran eller kostnad ej 
anmälts i tid finns bestämmelse i 14 kap. 8 §andra stycket. 

Jnsiittni11g a1· influtna medel 

16 § Medel som influtit i utmiitningsärende skall utan dröjsmål insiittas i 
bank mot ränta. Finns anledning antaga att utbetalning kommer att ske 
inom rd veckor från att medlen influtit. behöver dock insättning i bank ej 
ske . 

.4 Fhrytande m· 1•erkstiillighete11 

17 § Verkstiilligheten skall avbrytas. om influtna medel förslår att täcka 
sökandens fordran och fordringar med lika eller bättre rätt till betalning ur 
medlen samt kostnad som skall uttagas i ärendet. 

Undantag frän första stycket kan följa av 10 *andra stycket ovan, 11 
kap. 5 §. 12 kap. I och 2 §§samt 13 kap. 13 §. 

Handräckning efter försäljning 

18 § Niir utmätt egendom sålts. har köparen rätt att vid behov få hand
räckning enligt 17 kap. 17 § för att komma i besittning av vad han 
förvärvat. 

10 KAP. 

Försäljning av lös egendom i allmänhet och indrivning av utmätt 
fordran m. m. 

Försiiljning 

I § Utmätt lös egendom säljs på offentlig auktion enligt vad som sägs 
nedan. om ej annat bestäms med stöd av 8 §. 

Auktion hålls av kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten 

anlitar. 
Detta kapitel giiller ej sådan !i.is egendom som avses i 11 och 12 kap. 

2 § Auktionen skall kungöras i god tid och på lämpligt siitt. Kan det 
förutses att sammanträde behöver hållas för fördelning av köpeskillingen, 
skall kungörelsen innehålla uppgift om sammanträdet. 

Sökanden, gäldenären och annan känd sakägare vars rätt beror av för
säljningen skall i god tid underriittas särskilt. 
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3 § I den mån anledning föreligger skall kronofogdemyndigheten vid 
auktionen lämna en kortfattad redogörelse för vad som förekommit i 
ärendet och ange villkoren för försäljningen. 

4 § Inrop får ej godtagas. om det lir sannolikt att avsevärt högre köpe
skilling kan uppnås. 

Innehar tredje man egendomen med pant- eller retentionsrätt och är han 
ej enligt 9 kap. 11 ~ pliktig att avstå från pant- eller retentionsriitten utan 
att hans fordran blir betald, får egendomen säljas endast om köpeskil
lingen förslår till betalning av fordringen. 

Utan hinrJer av första och <indra styckena skall inrop godtagas, llm 
samtliga berörda sakägare medger det. 

S § Köpeskillingen för inropad egendom skall betalas genast. Kronofog
demyndigheten kan dock ge am.tånd med undantag för handpenning som 
myndigheten bestämmer. Ege:1domen skall hällas inne till de~s full 
betalning sker. 

Om köpeskillingen eller hand penningen ej betalas genast efter inropet. 
skall egendomen ropas ut på nytt.. 

Har anstånd givits, blir inropet ogiltigt, om full hetalning ej sker inom 
föreskriven tid. 

6 § Sker ej inrop som godtages och fullföljs, skall nytt försäljningsförsök 
göras. om ej sökanden avstår därifrån. 

Har två auktioner hållits utan att egendomen blivit säld och saknas 
anledning antaga att den kan siiljas inom rimlig tid. fi'tr kronofogdemyn
digheten avvisa begliran om nytt försäljningsförsök. 

Om ny auktion skall hållas. har 2-5 ** motsvarande tilliimpning. 
Anmälan av fordran som skett för en auktion gäller även för senare 
försäljningsförsök. 

Skall nytt försäljningsförsök ej göras. skall utmiitningen hävas. Detta 
gäller dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan 
vidtagna åtgärder. 

7 § När ny auktion hålls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 'i ~ tredje 
stycket, skall handpenningen tagas i anspråk för bestridande av förrlitt
ningskostnaderna för den förra aiktionen samt för vård och förvaltning av 
egendomen under tiden mellan försäljningarna. Om köpeskillingen vid den 
nya auktionen understiger det bud som antagits vid den förra. skall [1ter
stoden av handpenningen användas för att så långt den förslår tiicka 
skillnaden. Vad som ej behöver tagas i anspråk härtill skall återlämnas. 
Blir egendomen ej såld vid den nya auktionen, är hela handpenningen 

förverkad. 
Hålls ej ny auktion. skall handpenningen anviindas till hetalning av 

förrättningskostnader som blivit onyttiga och ersättning enligt 18 kap. 15 §. 

Vad som ej behöver tagas i anspr~k återlämnas. 

8 § Utmätt egendom. som ej kan antagas vara föremål för okänd sjö- eller 
luftpanträtt, får sliljas under hand, om det är sannolikt att avseviirt högre 
köpeskilling kan uppnås. Sökanden. giildenären och annan kiind sakligare 
vars rätt heror av försiiljningen -;kall om möjligt beredas tillfälle att yttra 
sig i frågan. 
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Innan egendom säljs under hand skall anbud infordras. Lämnas ej anbud 
som godtages, skall auktion utsättas. 

I fråga om försäljningsvillkoren tillämpas 4 och 5 §§. 
Fullföljs ej köpet, har 7 §motsvarande tillämpning. Vad som i 7 §första 

stycket sägs om auktion gäller även försäljning under hand. 

Egendom som innehas under äganderättsförbehåll 

9 § Har utmätning skett av gäldenärs rätt till egendom som han förvärvat 
av tredje man under äganderättsförbehåll och är lagen (1915:219) om 
avbetalningsköp tillämplig på avtalet, får försäljning ej äga rum utan att 
betalningsskyldighet som åvilar gäldenären fullgörs enligt 6 * tredje 
stycket nämnda lag. om ej giildenären enligt avtalet är berättigad att 
överlåta sin rätt utan tredje mannens samtycke eller denne samtycker. 

Har tredje mannens samtycke inh~imtats, skall den som förvärvar gäl
denärens rätt ensam svara för dennes skyldigheter enligt avtalet. 

Första och andra styckena har motsvarande tillämpning i fråga om 
egendom som har förvärvats under äganderättsförbehåll utan att lagen om 
avbetalningsköp är tillämplig. Om gäldenärens betalningsskyldighet i 
avtalet bestämts på ett från avbetalningsköp avvikande sätt, får vid för
säljning tillämpningen av 6 § tredje stycket nämnda lag jämkas till vad som 
finnes skäligt. 

lndrirning ai• utmätt fordran 

lO § Har fordran utmätts. skall kronofogdemyndigheten söka driva in 
fordringen hos sekundogäldenären i stället för att sälja den. 

Jl § Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsmål anmoda sekundogäl
denären att till myndigheten betala sin skuld, om den är förfallen till 
betalning. 

Myndigheten får med sekundogäldenären avtala om förtida betalning 
och den nedsättning av fordringens belopp som kan föranledas därav. 

12 § Betalar sekundogäldenären ej frivilligt, skall kronofogdemyndighe
ten utsöka fordringen, om exekutionstitel finns. 

Vad som i 5 kap. 21 § första stycket föreskrivs om föreläggande för 
sökanden att väcka talan när tvist råder om fordrans bestånd får tillämpas 
iiven när sekundogäldenären underlåter att betala utmätt fordran ehuru 
tvist ej råder. 

13 § Fordran som ej kan indrivas inom rimlig tid får säljas, om det finnes 
lämpligt och ej eljest hinder möter. 

Åtgärder efter utmätning ar pantbrei• m.m. 

14 § När pantbrev i skepp eller fast egendom blivit utmätt, får antingen 
den intecknade egendomen tagas i anspråk enligt 15 § eller pantbrevet 
pantförskrivas till sökanden enligt 16 §. 

Pantbrev får ej säljas. 
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15 § Om sökanden vill att den intecknade egendomen skall tagas i 
anspråk, skall yrkande därom framställas inom en månad från 
utmätningen. 

Har föreläggande givits enligt 5 kap. 21 § andra stycket, får beslut att 
egendomen tages i anspråk ej meddelas innan tvisten blivit slutligt avgjord. 
om ej rätten finner att hinder icke möter. 

När kronofogdemyndigheten meddelat heslut om att den intecknade 
egendomen tages i anspråk. anse> den utmätt. 

16 § Pantförskrivning av pantbrevet sker genom att kronofogdemyndig
heten till sökanden utfärdar hevi:; att det utgör pant för dennes fordran och 
överlämnar pantbrevet eller, om annan än den intecknade egendomens 
ägare innehar detta. underrättar innehavaren om pantförskrivningen. I 
underrättelsen skall anges att innehavaren ej får utlämna handlingen till 
skada för sökanden. Andel i pantbrev som tillkommer delägare i intecknad 
egendom får ej pantförskrivas för sig. 

Bestämmelsen i 15 § andra stycket har motsvarande tilfämpning 
beträffande pantförskrivning av pantbrevet. 

17 § Bestämmelserna i 14-16 §§ har motsvarande tilfampning efter 
utmätning av skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till 
luftfartyg. 

Pantförskrivning av inteckm ngshandlingen omfattar ej personligt 
betalningsansvar som enligt h<.indlingen åvilar svaranden. Är inteck
ningshandlingen obelånad. skall kronofogdemyndigheten anteckna på 
handlingen att ansvarigheten upphört. 

I I KAP. 

Försäljning av registrerat skepp 

Inledande bestämmelser 

I § Utmätt skepp som är infört i skeppsregistret säljs på offentlig auktion 
enligt vad som sägs nedan. 

Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej försäljning av andel i eller 
villkorlig rätt till skepp. 

2 § I fall då skepp skall säljas exekutivt under konkurs eller enligt 10 § 

andra stycket' sjölagen (1891 :35 s. I J på begäran av ägaren räknas det som 
utmätt, när begäran om försäljning inkommit till kronofogdemyndigheten 
och skeppet tagits ur drift. 

Tids/ rist för försäljning 

3 § Utmätt skepp hör säljas in·Jm fyra månader från att beslut om 
utmätning meddelades eller. i fall som avses i 5 kap. 15 § eller 2 § ovan. 

' Hänvisningen avser SjöLförslaget i lagrådsremissen. 
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begiiran om fors~iljning inkom till kronofogdemyndigheten. om ej hinder 
möter eller ansdnd beviljas enligt 9 kap . .'i ~. 

Uthisnings- och a11s/11t11ingsriitt 

4 § Borgenär elkr annan vars riitt kan vara beroende av skeppets för
siiljning får utliisa sökanden. Han träder d~irigenom i siikandens ställe. 

Den som vill uthi_sa siikanden skall. innan skeppet har sf1lts. till krono
fogdemyndigheten betala exekutionsfordringen och uppkomna förrätt
ningskostnader. 

5 § Hör skeppet till konkursbo. kan förvaltaren. om arvode eller annan 
kostnad för skeppets förvaltning under konkursen skall utgå ur skeppet, 
begiira att skeppet siiljs for den fordringen. 

Borgenär. var' fordran <ir förenad med sjöpanträtt eller panträtt på 
grund av inte..:kning. retcntionsriitt eller förm[\nsriitt enligt 10, 11dler12 * 
fiirm:'insriittslagen i 1970:979). kan heg~ira att skepp som hör till konkursbl1 
säljs för hans fordran. om hans riitt till betalning ur skeppet är ostridig eller 
styrks. Om borgenär vars fordran är förenad med sjöpanträtt har framställt 
sådan begäran. får förfarandet ej nedläggas därför att frågan om försäljning 
för konkursboets eller annan borgenärs räkning förfaller. 

Borgenär. vars fordran iir förenad med sjöpanträtt i utmätt skepp som ej 
hör till konkursbo. har samma befogenhet som enligt andra stycket. 
Begagnar han sig därav. får förfarandet ej nedliiggas diirför att frågan om 
försäljning för exekutionsfordringen förfaller. 

Besfammelserna i 4 ~ har motsvarande tilfampning i fråga om rätt att 
utli.isa konkursbo eller borgenär som begärt att skeppet säljs för fordran 
som anges ovan. 1 

Åtgiirder fiire auktion 

6 § Auktion skall kungöras i god tid och på lämpligt siitt. Kungörelsen 
skall innehålla uppgift om sammanträde för fördelning av köpeskillingen. 

Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall i kungö
relsen uppmanas att anmäla sin riitt till kronofogdemyndigheten senast vid 
;wktionen. 

7 § Min st trettio dagar före auktionen skall underrättelser om försälj
ningen sändas till sökanden och iigaren samt till kända borgenärer som har 
sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning eller retentionsriitt. Blir sådan 
borgenär känd senare. skall underrättelse genast sändas till honom. Har 
registermyndigheten 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 
inställas och ny tid utsättas, om bristen är väsentlig och ej kan avhjälpas 
på annat sätt. 

Förhandling och sakägarförteckning 

9 § Vid början av auktionen skall kronofogdemyndigheten lämna en 
kortfattad redogörelse for innehållet i handlingarna och för vidtagna 

1 Ang. alternativ text ses. 370. 
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åtgärder. Innehavare av fordran som hör iakttagas vid auktionen skall 
uppmanas att anmäla den. Har såd;in fordran anmiilts hos kronofogde
myndigheten före auktionen, sk<.11 det meddelas. 

Närvarande .'iakiigare ~kall b·~redas tillfälle att yttra sig om anmälda 

anspråk och de villkor som skall gälla för fiirsiiljningen. 
När förhandlingen har avslutats. upprättas sakägarförte<:kning. 

10 § I sakägarförteckningen upplage~. förutom exekutionsfordringcn. 
fordran för vilken skeppet svarar pi1 grund av sjöpanträtt, panträtt på 

grund av inte<:kning eller retentionsrätt samt förrättningskostnader. 

Om skeppet hör till konkursbo, upptages även arvode och annan kost
nad för skeppets förvaltning under konkursen. Är skeppet därjämte 

utmiitt, upptages fordran som skall utgil med förmånsräu enligt 10. 11 eller 
12 § fiirmånsriittslagen ( 1970:979). 

Med fordran som iir förenad med pantriitt på grund av inte<:kning avses 

även fordran för vilken skepp tagits i anspräk enligt 10 kap. IS *samt rätt 
till betalning på grund av iigarhypotek. 

11 § Fordringarna upptages efter det företriide som giiller enligt lag. 
Ränta och annan biförpliktelse upptages före fordringens kapitalbelopp, om 

ej borgenären yrkar annat. 

Förriittningskostnaderna upptages ni:irmast före exekutionsfordringen. 
Fordrnn upptages i förteckningen även om den är beroende av villkor 

eller tvistig. Är panträtt for fordran heroende av att sökt inteckning 
beviljas, upptages fordringen med det företräde som tillkommer den om 

inteckningen heviljas. 

Niir försiiljning begiirts av förvaltaren i konkurs, anses konkurshoet som 
sökande utan fiirmtmsriitt. om ej ~1nnat följer av 5 §. 

12 § rordran upptages med det belopp till vilket den beriiknas uppgä den 

dag dii fördelningssammanträdc !;kall ~iga mm. Betriiffande fordran med 
sjöpantr~itt skall iakttagas vad som föreskrivs i 249 § andra stycket andra 

punkten' sjölagen <1891:35 s. Il. Panträtt på grund av inteckning får ej 
åtnjutas för mer än panthrcvets b·:l1)pp jiimte tillägg enligt 264 §'sjölagen. 
Understiger fordringen pantbrevets helopp, upptages återstoden som 
ägarhypotek. 

Om i skeppet giiller pantbrev :;om ej innehaves av iigaren och någon 

fordran för vilken pantbrevet utgör siikerhet ej blivit anmäld, upptages 

pantbrevets belopp och ell till tio procent av detta belopp beräknat tilfagg. 

Ägarhypotek upptages utan ti!Hi;~g enligt 264 §' sjölagen. 

13 § I övrigt anges i sakägarfi:irteckningen 

I. sammanlagda heloppet av fordringar med bättre rätt iin exekutions

fordringen od1 förriittningskostnaderna (skyddsheloppet) samt vilka 

fordringar som är skyddade. 
2. det lägsta bud som måste avges fi.ir att skeppet enligt 14 § skall få 

säljas. 

3. betalningsvillkmen. 

' Hänvisningen avsl'r Sjöl.förslagel i lagrt1dsrcrnissen. 
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Villkor för försäljning 

14 § Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för 
skeppet och andra medel som finns att tillgå. 

15 § Köpeskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av borgenär 
vars fordran enligt sakägarförteckningen är förenad med panträtt på grund 
av inteckning får dock vad som faller inom köpeskillingen och pantbrevets 
belopp innestå i avräkning på köpeskillingen. om det ej är fråga om sådan 
fordran som avses i I I *tredje stycket. 

I sakägarförteckningen skall anmärkas, om fordran ej får innestå. 

16 § Den som ropar in skeppet iir skyldig att efter inropet lämna hand
penning som motsvarar en sjättedel av köpeskillingen. dock ej mindre än 
de förrättningskostnader som skall utgå ur skeppet. 

Handpenningen skall betalas kontant. om ej inroparen ställer säkerhet 
för beloppet. Som säkerhet får godtagas även fordran som är förenad med 
panträtt på grund av inteckning i skeppet. om den täcks av köpeskillingen 
och kan anses betryggande. 

Staten, kommun. landstingskommun och kommunalförbund behöver ej 
lämna handpenning men blir i fall som avses i 22 §ersättningsskyldiga intill 
motsvarande belopp. 

Ogulden 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 
skeppet. 

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt över
enskommelse har avräknats på köpeskillingen och den förra ägaren blir fri 
från ansvar härför. 

17 § På begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försäljningen, 
såvitt avser annat än erläggande av handpenning och den återstående 
kontanta köpeskillingen samt köparens rätt att komma i besittning av 
skeppet, ske på andra villkor än som anges i detta kapitel. Skydds beloppet får 
höjas även om borgenär som ej själv begärt försäljning motsätter sig det. 

Auktionen 

18 § Innan skeppet ropas ut skall redogörelse lämnas för innehållet i 
sakägarförteckningen. Upplysning skall lämnas om att skeppet ropas ut med 
förbehåll att inrop skall prövas enligt 19 §. 

19 § Innan inrop godtages skall kronofogdemyndigheten pröva, om det i 
14 § angivna villkoret för försäljning är uppfyllt. Även om detta är för
hållandet får inropet ej godtagas, om det är sannolikt att avsevärt högre 
köpeskilling kan uppnås. 

Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas, om samtliga berörda 
sakägare medger det. Sökanden kan medge att inrop godtages fastän 
förrättningskostnaderna ej blivit täckta. 

Inrop får icke mot sökandens bestridande godtagas. om exekutions
fordringen ej täcks. 
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20 § Sedan inrop godtagits skall inroparen omcdelhart famna föreskriven 
handpenning. Kronofogdemyndigheten kan dock på begäran göra ett kort 
uppehåll i handläggningen för Ht bereda inroparen tillfälle att anskaffa 
handpenning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansvärd olä
genhet. Lämnas ej handpenning, skall skeppet ropas ut på nytt. 

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 16 * fjärde stycket. 
är inropet ogiltigt. 

21 § Sker ej inrop som godtages och fullföljs genom att handpenning 
lämnas, skall nytt försäljningsförsök göras, om sökanJen begiir det inom 
en vecka från auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 20 *andra stycket. 
skall nytt försäljningsförsök göras. om ej sökanden avstår <lärifrtin. 

Har två auktioner hållits utan att skeppet blivit sålt och saknas anledning 
antaga att skeppet kan säljas inom rimlig tid, får kronofogdemyndigheten 
avvisa begäran om nytt försäljnir.gsförsök. 

Om ny auktion skall hftlias, har 6-20 ** motsvarande tilliimpning. 
Anmälan som skett för en auktion giillcr även för senare auktion. 

Skall nytt försäljningsförsök ej göras. skall utmiitningen häva~. Detta 
gäller dock ej medel som influtit eller inflyter rneJ anleJning av redan 
vidtagna åtgärder. 

22 § När ny auktion hålls secbn inrop blivit ogiltigt enligt 20 * andra 
stycket, skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för att 
sammanlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jämte 
sex procent årlig ränta därå från utsatt <lag för köpeskillingens fördelning 
till och med den nya dagen för sådan fördelning och för att även förrätt
ningskostnad och ersättning enligt 18 kap. 15 §med anledning av den nya 
auktionen skall täckas. Detta gäller tiven om ändrade förhållanden intr~itt. 
Vad som ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas när den nya inro
paren fullgjort sin betalningsskyldighet. Blir skeppet ej sålt vid den nya 
auktionen. är hela handpenningen förverkad. 

Hålls ej ny auktion. skall handpenningen användas till hetalning av 
förrättningskostnader som blivit onyttiga och ersättning enligt 18 kap. 
15 §.Vad som ej behöver tagas i anspråk återlämnas. 

23 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 16 * fjlirdc 
stycket även om aukt_ionen överklagas. 

Utan hinder av att auktionen överklagas får köparen komma i he~ittning 
av skeppet, om ej annat har förord natsenligt 19kap. 40 §andra stycket innan 
han blivit berättigad därtill. Får han på grund av sådant förordnande ej 
komma i besittning av skeppet och är hindret ej hävt inom tre månader från 
utsatt dag för köpeskillingens fördelning, får han frånträda köpet och återfå 
vad han betalat jämte upplupen ränta, om han gör anmälan därom hos 
kronofogdemyndigheten medan hindret alltjämt består. 
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12 KAP. 

Försäljning av registrerat luftfartyg m. m. 

I § Beträffande ext:kutiv försiiljning av registrerat luftfartyg <Jch inteck
nade reservdelar till luftfartyg har bestiimmelserna i 11 kap. motsvarande 
tillämpning, om ej annat föreskrivs nedan. 

I fråga om vissa främmande luftfartyg eller intecknade rL'Servdelar till 
sådana luftfartyg skall iiven tifömpas lagen ( 1955:229) i anledning av 
Sveriges tillträde till 1948 {irs konvention rörande internationcllt erkiin
nande av rätt till luftfartyg. 

Bestämmelserna i detta kapitel giiller ej forsiiljning av andel i eller 
villkorlig rätt till luftfartyg eller reservdelar. 

2 § Vad som i 11 kap. 5. 7 och 10 ** siigs nm sjöpantriitt skall i -;riillet giilla 
luftpanträtt. 

Kungörandet av auktion enligt 11 kap. 6 * skall ske minst se.x v.:ckor i 
förviig. Underrättelser enligt 11 kap. 7 ~ skall siindas i rekommenderade 
brev minst en månad före auktionen. lnnehMler ifökrivningshoken uppgift 
om adress, skall den anviinda..,. Bestämmebcn i 11 kap. ~ * iir tilliimplig 
iiven beträffande dessa föreskrifter. 

3 §Vad som i 11 kap. 12 och 15 ** siigs om pantbrev och tilliigg skall i 
stället gälla intecknat skuldebrev och ränta som anges i 19 a ~ lagen 
( 1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg. I fall som avses i 11 kap. 
12 § andra stycket upptages. i stället för tio procents tillägg, ett års ränta en

ligt det intecknade skuldebrevet. 
Om reservdelar skall säljas på begäran av borgenär som ickt: har 

inteckning för sin fordran. får skydd..,belopp enligt 11 kap. 13 § I ej i något 
fall bestämmas högre än till två tredjedelar av det viirde som i ärendet har 

åsatts reservdelarna av sakkunniga som kronofogdemyndigheten anlitat. 
I fall som avses i andra stycket får ej heller den som har inteckning i 

reservdelarna, sedan de sålts. tiil skada för borgenär som icke har 
inteckning göra sin riitt gtillande till högre belopp ~in som svarar mot tv;! 
tredjedelar av köpeskillingen minskad med fi.irrättningskostnaderna. 
Därvid ~kall i fall som avses i 11 kap. 22 ~ handpenning för reservdelarna 
läggas till köpeskillingen. i den m[tn den ej skall tillkomma inroparen. 

4 ~ Vid forsiiljning av flera luftfartyg skall varje luftfartyg utropas for ~ig. 
Luftfartyg som är i samma ägares hand och svarar för samma fordringar 
skall dock utropas gemensamt. om ~igaren eller borgeniir ej begiir särskild 
försäljning av visst eller vissa luftfartyg. Siirskild sakägarflirteckning skall 
upprättas för egendom som utropas för sig. Beträffande fordran för vilken 
flera luftfartyg svarar skall i förteckningen anmärkas. att mindre belopp iin 
som anges i förteckningen kan komma att falla på egemlllmen till följd av 
att köpeskillingen för annan egendom liimnar tillg;\ng till betalning av 
fordringen eller del därav. 

Första stycket har motsvarande tilliimpning vid förs;iljning av luftfartyg 
och intecknade reservdelar. Luftfartyg och reservdelar f?tr dock ej utropas 
gemensamt, om fordran bevakats av borgenär som ej har inteckning i 

reservde lama. 
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Reservdelar som ej utropas gemensamt med luftfartyg kan p;I begäran 
av iigaren eller borgeniir utropc.s i skilda poster. med förbehåll att för
säljning av sådan post sker endast om försiiljningen med hiinsyn även till 

de hud som avges för andra poster kan godt;ts enligt 11 kap. 19 *· 
5 * Omfattar inteckning flera luftfartyg eller luftfartyg och reservdelar, 
får fordringen innestå enligt 11 kap. 15 § endast om all den intecknade 
egendomen blivit utmätt och säljs vid gemensamt utrop. 

I stiillet för 11 kap. 16 * sjiitte stycket giiller 33 * lagen ( 1955:227) om 
inskrivning av riitt till luft fartyg. 

13 KAP. 

Försäljning av fast egendom 

Inledande hestiimmelser 

I * Utmiitt fast egendom säljs Jå offentlig auktion enligt vad som sägs 
nedan, om ej annat följer av 15 el'er 57 *· 
2 * Vad som i detta kapitel siigs om fordran som är förenad med panträtt 
giiller även fordran för vilken fa:;t egendom tagits i anspråk enligt 10 kap. 
15 * samt rätt till betalning på grund av iigarhypotek. om ej annat följer av 
siirskilJa hestiirnrnelser nedan. 

Förberedande åtKiirder 

3 § Utmätt fastighet skall beskrivas m:h viinleras så snart det är fampligt 
med hiinsyn till det fortsatta förfarandet. Tillbehör skall anges i beskriv
ningen och värderas för sig i den mån det är påkallat med hänsyn till deras 
viirde eller av annan orsak. 

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

Vid behov får sakkunnig persor anlitas för beskrivning och värdering. 

4 * Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar som 
visar hans äganderätt eller tjänar till upplysning om riittigheter som 
besvärar fastigheten eller om tillbehör till denna och uppge vilka som har 
fordran eller rättighet som biir iakttagas vid egendomens fiirsäljning. 
Kronofogdemyndigheten skall iiven på annat sätt söka införskaffa utred
ning i dessa hänseenden samt nm den belastning som rättighet utgör och 
det vederlag som utgår. 

5 ~ Pantbrev som glillcr i fastigheten o..:h ej ~ir belfrnat skall på anmodan 
överlämnas till kronofogdemyndigheten och filr diircfter ej pantförskrivas 
utan myndighetens tillstånd. 
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Förvaltning a1· utmätt fastighet 

6 * .:\gare till utmiitt fastighet får ej minska dess viirde genom att iiverlata 
tillbehör eller genom att annat iin till hushehov avverka skog. bedriva grus
eller stcntiikt eller på annat siitt utnyttja naturtillgångarna eller föriindra 
fastigheten. Om ej annat följer av 8 eller 9 *·får han i övrigt tillgodogöra 
sig vanlig avkastning till dess fastigheten sålts och skall tillträdas av 
köparen. Sttdan riitt föreligger dock ej i fråga om vlixande gröda eller 
annan avkastning som förklarats ingå i försäljningen. 

Ägaren fär ej upplåta riittighet som går utöver vad som iir medgivet 
enligt första stycket. Kronofogdemyndigheten kan förbjuda honom att 
upplåta riittighet som kan försv[1ra fastighetens försiiljning. 

På begiiran av Ligaren kan kronofogdemyndigheten medge undantag från 
första eller andra stycket i den mån det kan ske utan intrång i utmät
ningssökandens rätt och i övrigt iir lämpligt. 

7 * P{t hegiiran av horgeniir kan kronofogdemyndigheten vid behov taga 
v{ml om tillbehör till fastigheten. 

8 § Arrendeavgift. hyra eller annan avkastning som förfaller till betalning 
under förfarandets gi'mg skall, om borgeniir begär det och skäl föreligger. 
uppbiiras av kronofogdemyndigheten eller syssloman som myndigheten 
förordnar. Kronofogdemyndigheten skall i sådant fall utan dröjsmål 
meddela den beralningsskyldige förbud att hetala till annan i-in myndig
heten eller sysslomannen. 

9 § Kan det hefaras att iigaren vanv{lrdar fastigheten eller förfogar över 
den i strid mot 6 *eller att egendomen på annat siitl försämras i större mån. 
kan kronofogdemyndigheten på begäran av horgenär förordna syssloman 
att omhändertaga nch förvalta fastigheten. 

JO * Arrendeavgift. hyra och annan avkastning som syssloman upphiir 
skall redovisas till kronofogdemyndigheten vid tidpunkt som myndigheten 
hest:immcr. 

Tidsfrist fiir fiirsiiljni11g 

11 § Utmiitl fastighet hiir s:iljas inom fyra månader från att beslut om 
utmätning meddelades eller, i fall som avses i 5 kap. I 5 ~ eller 9 kap. I * 
tredje stycket. begiiran om fiirsiiljning inkom till kronofogdemyndigheten, 

om ej hinder miiter eller anst<°md hevilja~ enligt 9 kap. 5 *· Anstånd får ej 
utan synnerliga sk:il medges utöver ett år fr[m niimnda tidpunkt. 

Utlii.rnings- och a11slut11i11gsriitt 

12 * Borgenär eller annan vars riitt kan vara beroende av fastighetens 
fiirsliljning ftir utlösa sökanden. Han triider diirigenom i sökandens ställe. 

Den som vill utlösa sökanden skall. innan fastigheten har sålts, till 
kronofogdemyndigheten betala exekutionsfordringen LlCh uppkomna för

riittningskostnader. 

B § Hör fastigheten till knnkursbo. kan borgcniir som har fordran med 
pantriitt eller hiittre fi.irmimsriitt i fastigheten begiira att denna siiljs for 
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hans fordran, om hans räl! till betalning ur fastigheten är ostridig eller 
styrks. Om borgen~ir vars fordran enligt lag är förenad med siir~kild för
månsrätt i fastigheten har framställt sådan hegäran, får förfarandet ej 
nedläggas därför att frågan om ·'örsiiljning för konkursboets eller annan 
borgenärs räkning förfaller. 

Borgenär, vars fordran enligt lag iir förenad med siirskild förm{insriitt i 
utmätt fastighet som ej hör till konkursho. har samma befogenhet som 
enligt första sty.:ket. Begagnar han sig diirav. får förfarandet ej nedliiggas 
därför att frågan om försäljning för exekutiomfordringen förfaller. 

, Vill borgenär ansluta sig enli,~t fors ta eller andra stycket, skall han 
anmäla det hos kronofogdemyndigheten sena~t tv;~ ve1.:kor fi..in: bevak_
ningssammantriidet. 

Bestämmelserna i I~ ~ har motsvarande tilfömpning i fråga om r;itt an 
utlösa den som har anslutit sig enLgt första eller andra stycket .1 

Försäljning av fastighetsti/lhehiir 

14 § Är det sannolikt att tillbc!-.ör kan med fiinlcl siilja-; för sig utan 
samtidig försäljning av fastighete1 i övrigt, skall kronofogdemyndigheten 
utsätta sammanträde för prövning av frågan. Till sammanträdet skall 
myndigheten kalla sökanden, fastighetens iigare och envar för myndig
heten känd innehavare av panträtt i fastigheten eller av annan rättighet 
som kan påverkas av försäljningen. 

Blir vid sammanträdet närvarande sakägare ense om att tillhehör hör 
säljas för sig, förordnar kronofogdemyndigheten i enlighet diirmed, om ej 
särskilda skäl föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, 
får myndigheten förordna därom •'1dast om synnerliga skäl föreligger. 

Råder tvist om tillbehör, har 9 1. p. 4 §motsvarande tilliimpning. 

15 § Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestiimmclserna om 
försäljning av utmätt lösöre. 

Tillbehör som säljs för sig upph.Jr att höra till fastigheten, även om det 
ej skils från denna. 

16 § Vad som influtit genom siirskild försäljning av tillhehiir tillkommer 
dem som har fordringar med rätt i fastigheten med det företriide mellan 
dem som gäller enligt lag. Den som har fordran med pantriitt i fastigheten 
kan avstå från betalning utan att del minskar hans rätt i fastigheten i övrigt. 
Innehavare av fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning får 
dock ej avstå från betalning ur tillbehörsmcdel under annan förutsättning 
än att 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 iin 
inteckningen. 

Avstående som inverkar på villkoren vid fastighetens fiirsiiljning pli 
auktion skall ske senast vid bevakningssammanträdet och kan därefter ej 
återkallas. 

17 § Om medel som har influtit g~nom siirskild försäljning av tillhehör 

1 Ang. alternativ text ses. 376. 
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fiirslar att förnöja sökanden samt dem som har hiittre rätt och ej avstått 
fran hetalning, skall förfarandet avhrytas. såvida ej egendomen är avtriidd 

till konkurs och förvaltaren hcgär att förfarandet skall fortgå. 

Ä tgiirdl'f" fiire fiirsiiljni11g på auktion 

18 * Tid och plats för auktion på fastighet hcstiims av kronofogdc
myndiglwtcn. 

Fa-.tighctens iigarc lll:h innehavare av nyltjandcrätt till fastigheten är 
skyldig~• :11t lata fastigheten visas pa famplig tid. 

19 * Fiir fiirhandling om försiiljningen skall hevakningssamrnantriide 
h{illas antingen samma dag som auktionen eller Himplig dag fi.ire denna. 

20 * Auktinnen skall kungöras i god tid och pli hlinpligt sätt. Kungörelsen 
:-kall innch~tlla upp;!ift om bevakningssammantriide och sammantriide för 
fiirdc.:lning av kiipeskillingcn. 

Har kronofogdemyndigheten förordnat om -.iirskild försiiljning av till

hchiir. nlr kungiirclscn ej utfärdas förriin fiirsiiljningen har vunnit laga 
kraft och köpeskillingen hetalats eller frt1gan om sf1dan försäljning 
fiirfallit. 

21 * SiiLinden. iigaren samt kiinda innehavare av fordringar och riittig
hcter som hi.ir iakllaga.\ vid auktionen skall i god tid siirskilt undcrriillas om 
denna. 

Har anslutning enligt 13 * iigt rum, skall underrättelse diirom ske enligt 
fiirsta -.tycket. 

22 * Har auktionen och sammantriidena ej blivit utlysta så som angivits i 

20 nch 21 **· skall de instiillas och nya tider utsiittas. om bristen iir 
viisentlig och ej kan avhjälpas pf1 annat siitt. 

He1·11k 11i11gssa m ma 11 triide 

23 * Vid hevakningssammantriidet skall kronofogdemyndigheten lämna 
en kortfattad redogörelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna 
i'ttgiirder. Innehavare av fordran eller rättighet som hör iakttagas vid 
auktionen skall uppmanas att anmiila den. Har sådan fordran eller riittighet 
anmiilts hos kronnfogdcmyndigheten före sammanträdet, skall det 
meddelas. 

Niirvarande sabgare skall heredas tillfälle att yttra sig om anmälda 

anspråk nch de villkor som skall giilla för fiirsiiljningen. 

Om tillhehör har sålts fiir sig. behandlas siirskilt hur den behållna 
kiipcskillingen fiir tillhehörct skall användas, i den mån det inverkar på 

villkoren fiir fastighetens försiiljning. 

Sakiiga rf iirt l'( ·kn i ng 

24 ~ Niir förhandlingen vid bcvakningssammantriidet har avslutats. 
uppriittas sakiigarförtec k ning. 
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25 ~ l sabgarförteckningen upp:agö förutom exekutionsfordringen 
l. fordran som skall utgå med fi.irmilnsriitt enligt 6 ~ l clkr 7 ~ l eller 2 

förm~insriittslagen ( 1970:979) o<.:h som fi.irfaller till betalning senast den 

tilltriidesdag som anges i 36 ~. 

2. fordran som är förenad med pantriitt i fastigheten. 

3. nyttjanderätt. servitut eller riitt till elektrisk kraft som hesv:irar 
fastigheten. om riittigheten iir inskriven eller grundar sig p[1 skriftlig 

handling som iir tillgiinglig. dock ·~j si1dan riittighet som skall besti\ oavsett 

fastighetens försäljning. 
4. fi.irdttningskostnaderna. 
Om fastigheten hiir till k1mkursbo. upptages iivcn arvode n<.:h annan 

kostnad för fastighetens förvaltning under konkursen. 

26 ~ Fordringar och riittigheter ~1pptages efter det fiiretriide som giiller 
enligt lag. Riinta o<.:h annan biforpliktclse upptages fiire fordringens 

kapitalbelopp. om ej borgeniiren yrkar annat. 

Fiirrlittningskostnaderna upptages nlirmast fi.ire exekutionsfordringcn. 

Fordran eller r:ittighet uppta;~cs i förteckningen iiven om den lir 
beroende av villkor eller tvi-.;tig .. Är pantriitt för fordran beroende av att 

sökt inteckning beviljas eller iir inskrivning av riittighet sökt men linnu ej 

beviljad. upplagö fordringen eLer rlittigheten med det företrlidc s1Hn 

tillkommer den om intt:<.:kningcn dler inskrivningen beviljas. 

Niir forsiiljning beglirts av förvaltaren i konkurs. anses konkursboet som 
sökande utan fiirmånsriilt. om ej anslutning skett enligt 13 ~-

27 * Fordran upptages med det l;clopp till vilket den her:iknas uppgi.I pä 
tilltr:idesdagen. dock med den begriinsning som kan folja a\' att pantriitt ej 
får t1tnjutas för mer iin pantbrevets belopp jiimte tilliigg enligt 6 kap .. ~ ~ 
jordahalken. Understiger fordringen pantbrevets belopp. upptages ;lter
stoden som iigarhypotek. 

Om i fastighetc.:n giillcr pantbrev som ej innehaves av iigaren och n~!gon 
fordran för vilken pantbrevet utgör s:ikerhet ej blivit anmiild, upptages 
pantbrevets belopp och ett till tio prn<.:ent av detta belopp beriiknat tilliigg. 

1\garhypotek upptages utan tilliigg enligt() kap. 3 *jordabalken. 

28 * Riittighet upptages utan att n{igot belopp anges. 

29 * I (ivrigt anges i sakiigarfi:irteckningen 
I. sammanlagda beloppet av fordringar med biittre rätt iin exekutions

fordringen och fiirriittningskostnaderna 1skyddsbelnppet) samt vilka 
fordringar som iir skyddade, 

2. i vad mån behållen köpeskilling för tillbehör skall användas för 

betalning av fordringar som upptagits i fiirte<.:kningen, 

3. det liigsta bud som rnti ... te avges fiir att fastigheten enligt ,~2 *skall få 
siiljas. 

4. vilka riilligheter s1llll enligt .'I.~ * for.sia stycket iir skyddade utan 
fiirbehfill eller enligt :n ~andra sty<·ket skall fiirhehtdl;is vid fiirsiiljningen . 

.'. betalningsvillkoren nch tilltriidesdag. 

Av fordran som giilkr endast i andel i fastigheten skall vid tilliimpning av 
första sty<.:ket I medriiknas "ii mycket ... om med hiinsyn till andclc.:ns 

stl1rlek od1 fordringens liigc.: tiick-;. niir iivriga fordringar med biittre riitt iin 
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exekutionsfordringen samt förrättningskostnaderna är fullt täckta. 
Köpeskilling för tillbehör får ej tagas i anspråk för betalning av fordran 

inom skyddsbeloppet i vidare mån än som har angivits i sakägar
förteckningen. 

30 § I sakägarförteckningen skall i förekommande fall erinras om 

I. verkan av underlåten uppsiigning 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 såsom hyresgäst som enligt lag tillkommer bostads
rtittsha vare, 

3. rätt att bo kvar på fastigheten som kronofogdemyndigheten enligt 
36 §tredje stycket har medgivit ägaren. 

31 § Om försäljningen enligt 37 *skall ske på avvikande villkor. uppr;ittas 

sakägarförteckningen i enlighet därmed. 

Villkor fiir försäljning på auktion 

32 § Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för 

fastigheten. behållen köpeskilling för tillbehör i den mån den enligt 
sakägarförteckningen skall användas till betalning av fordringar inom 

skyddsbeloppet, behållen avkastning och andra medel som finns att tillgå. 

33 § Tomtditt som inskrivits är vid försäljningen skyddad utan särskilt 

förbehåll. Annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft är 
skyddade utan särskilt förbehåll, om rättigheten har bättre r~itt ~in exe

kutionsfordringen. 
I andra fall än som avses i första stycket skall nyttjanderiitt, servitut och 

rätt till elektrisk kraft särskilt förbehållas. om det saknas anledning antaga 
alt de belastar fas1igheten till beaktansviird skada för innehavare av 
fordran med bättre rätt. Härvid skall rätt till betalning på grund av ägar
hypotek ej anses som fordran. 

Talan mot beslut varigenom rättighet förbehållits enligt andra stycket får 
föras endast av den som bestritt att förbehållet görs. Innehavare av rät
tighet som ej sålunda förbehållits får icke föra talan mot beslut i denna 
fråga. 

Rättighet som ej enligt första stycket är skyddad utan särskilt förbehåll 
och icke heller förbehållits enligt andra stycket kan skyddas genom för

behåll vid auktionen enligt 39 §. 

34 § I avräkning på köpeskillingen för fastigheten skall innestå kapital

beloppet av sådan fordran inom skyddsbeloppet som iir förenad med 

panträtt och icke enligt sak~igarförteckningen skall betalas med köpeskil

ling för tillbehör. Detta gäller dock ej, om 

1. fordringen är förfallen till betalning senast på tilltriidesdagen och 

borgeniiren yrkat kontant betalning, 
2. fordringen är sådan ~om avses i 26 ~tredje stycket eller 

3. fordringen är förenad med panträtt endast i andel i fastigheten. 

22 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 

Bilaga I 937 



Prop. 1980/81: 8 

Fiir iigarhypotek skall. iiven om det faller inom skyddsbeloppet. kontant 
betalning alltid erliiggas. 

I den mån avräkning ej skall ske enligt första stycket skall köpeskil
lingen for fastigheten betalas kontant. om ej inroparen visar att han avtalat 
annat med den som enligt sahgarförteckningen iir betalningsberättigad. 
Om det enligt förteckningen är ovisst vem ett belopp tillkommer. får det ej 
avriiknas. 

35 ~ Den som ropar in fastigheten iir ~kyldig att efter inropet lämna 
handpenning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen. dock ej mer än 
som enligt 34 ~ skall betalas kontant eller mindre iin de förriittningskost
nader som skall utgå ur fastigheten. 

Handpenningen skall betalas kontant. om ej inroparen ställer säkerhet 
för beloppet. Som säkerhet fi'tr godtagas även fordran som är förenad med 
pantriitt i fastigheten. om den täcks av köpeskillingen och kan anses 
betryggande. 

Staten. kommun. landsting~kommun och kommunalförbund behöver ej 
himna handpenning men blir i fa'I som avses i 43 *ersättningsskyldiga intill 
motsvarande belopp. 

Ogulden del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det 
sammantriide som enligt ~O ~kungjorts för köpeskillingens fördelning. 

36 * Som tilltriidesdag riiknas den dag då enligt kungörelse fördelnings
sammantrfalet skall iiga rum. l<ronofogdemyndigheten kan dock medge 
inroparen att taga vård om fastigheten eller del diirav före tillträdesdagen. 

Kronofogdemyndigheten ff1r förordna att ogulden avkastning av 
fastigheten. som enligt 8 eller 9 * skolat betalas till myndigheten eller 
syssloman och som har förfallit under tiden till och med den dag köparen 
tilltriitt fastigheten, skall tillkomma denne. Om sådan avkastning i annat 
fall betalas till köparen. skall der ne redovisa därför till myndigheten. 

Har förra ligaren ej annan b(lstad. kan kronofogdemyndigheten tillåta 
honom att bo kvar på fastigheten högst tre månader efter tilltriidesdagen. 

37 * På begiiran av Je sakiigare vilkas rätt beror diirav kan försäljningen. 
s{1vitt avser annat iin erläggande av handpenning och den återstående 
kontanta köpeskillingen samt tiden för tilltriide. ske på andra villkor än 
som anges i detta kapitel. Skydd~;beloppet får höjas även om borgenär som 
ej sjiilv begärt försiiljning motsiittcr sig det. 

Begiiran som avses i första stycket skall framställas senast vid bevak
ningssammantriidet. 

Auktion på fastighet 

38 * Vid auktionen skall. i den mån det iir påkallat med hänsyn till värdet 
av fastighetens tillbehör eller av annan orsak. anges vilken egendom som 
skall följa fastigheten och i vad .11ån 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 förs;iljningen vad som enligt lag utgör 
tillbehör till fastigheten. Råder tvist om tillbehör. skall det anmälas. 

Redogörelse skall lämnas för inneh:'illet i sakiigarförteckningen. Upp
lysning skall lämnas om att fastigheten ropas ut med förbehåll att inrop 

skall prövas enligt 40 *· 
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39 ~ Om sakiigarförteckningen upptager riittighet som ej enligt 33 ~ fiirsta 
stycket iir skyddad utan siirskilt fiirheh{1ll LlCh ej heller har förheh{tllits 

enligt :n tj andra stycket. skall fastigheten först utropas utan fiirhehf1ll om 
riiltighetens hesttind och diirefter med s[idant förbehidl. U ppnas vid del 
senare utropet hud som liicker fordringar med biittre riilt iin riittigheten 
eller sL>m. utan att tiicka dem. iir lika högt som eller högre iin budet vid det 

föreg{1ende utropet. har hudet vid det senare utropet fiiretriide. Att iigar

hypotek icke tiicks utgi_ir ej hinder mot att hud med fiirheh{dl f\ir riittig

he1en godtages. 
Upptager sabgarförteckningen tv[1 eller flera s~ldana riittigheter som 

avses i första stycket. skall fastigheten fiirst utropas utan forhehtill för 
n~igon av riiltigheterna och diirdter med fiirhehåll först endast fiir den 
riittighet som har hiista riitt och efter hand for ökat antal riittigheter enligt 

deras inb(irdes ordning. Hud som skyddar flera riittigheter iin annat hud 
har fiirctriide framför detta. om det ej leder till siimre tiickning av fordran 
som har biittre rätt iin n[1gL1n av riittighcterna. 

Niir bud med förheh[1ll för riittighet ej facker fordringar med hiittre riitt. 
kan riittighctshavaren skydda ~in riittighet genom att hetala -.;killnaden 

mellan Jet budet och hud utan fiirhehtdl for riittighcten eller s;I stor del av 
skillnaden som behövs för att tiicka fordringar med biittrc rätt. 

Om riittighetshavare i fall som avses i andra stycket iir villig att betala 
enligt vad som sagts i tredje stycket men det sålunda erhjudna be1L1ppe1. 

till följd av att flera tillskott behövs. ej ensamt eller i förening med annat 

tillskott som bjuds iir tillriickligt for att hans rättighet skall skyddas. skall 

fastigheten utropas med fiirbehftll för riittigheten och den eller de riittig
heter som iir skyddade genom tidigare bud och annat tillskott som bjuds. 

Om borgeniir vars fordran ej blivit tiickt genom visst bud godtager 

budet. skall fordringen vid tilliimpning av första - fjiirde <.tyckena anses 

täckt. 
Om riittighetshavare i stiillet för att betala stiiller s;ikcrhet. skall det 

gälla. 

40 § Innan inrop godtages skall kronofogdemyndigheten pröva. om det i 

32 ~ angivna villkoret fiir försiiljning iir uppfyllt. Även om detta iir fiir
hällandet Lir inropet ej godtagas. om det iir sannolikt att avseviirt högre 
kiipeskilling kan uppnås. 

Utan hinder av fi.irsta stycket skall inrop godtagas. om ~amtliga beri.irda 
sakiigare medger det. Sökanden kan medge all inrop godtages fastlin 

fiirrättningskostnaderna ej blivit tiickta. 
Inrop får icke mot sökandens hestridande godtagas. om exekutions

fordringen ej täcks. 

41 ~ Sedan inrop godtagits skall inroparen omedelbart liirnna flireskriven 

handpenning. Kronofogdemyndigheten kan dock p!1 begiiran göra ett kon 

uppehåll i handlliggningen för att bereda inroparen tillfälle att anskaffa 

handpenning. om uppehållet ej kan antagas medföra beaktansviird olii

genhet. Lämnas ej handpenning. skall fastigheten ropas ut på nytt. 

I fall som avses i 39 * skall handpenning famnas för varje inrop. även om 
fastigheten skall ropas ut p?1 nytt. Om inropet ej skall böti\. {1terliimnas 

handpenningen. 
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Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 35 ~ fjiirde stycket. 
iir inropet ogiltigt. 

42 * Sker ej inrop som godtages och fullföljs genom att handpenning 

lämnas. skall nytt försäljningsförsök göras, om sökanden begär det inom 
en vecka från auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 41 § tredje stycket, 

skall nytt försäljningsförsök göras, om ej sökanden avstår därifrån. 
Har två auktioner hållits utan att fastigheten rlivit såld och saknas_ 

anledning antaga att fastigheten kan säljas inom rimlig tid, får kronofog

demyndigheten avvisa begäran om nytt försiiljningsförsök. 
Om ny auktion skall hållas. har 18-41 §§ motsvarande tillämpning. 

Anmiilan av fordran eller rättighet som skett för en auktion gäller iiven for 
senare auktion. 

Skall nytt försäljningsförsök ej göras. skall utmätningen hävas. Detta 

giiller dock ej medel som influtit eller inflyter med anledning av redan 
vidtagna åtgärder. 

43 * När ny auktion hålls sed~;n inrop blivit ogiltigt enligt 41 ~ tredje 
stycket. skall handpenningen taga•; i anspråk i den män det behövs fiir att 

sammanlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen jiimte 

sex procent årlig ränta därå friin tillträdesdagen till och med den nya 

tillträdesdagcn och för att även förrättningskostnad och ersiittning rnligt 

18 kap. i 5 * med anledning av den nya auktionen skall täckas. Detta g;iller 
iiven om fastigheten säljs med förhehåll för rättighet som ej förbehf1llits 

vid den förra auktionen eller ändrade förhållanden intriitt. Vad som ej 

hehöver tagas i anspråk skall åt1!rliimnas niir den nya inroparen fullgjort 

sin betalningsskyldighet. Blir fastigheten ej såld vid den nya auktionen. iir 
hela handpenningen förverkad. 

Hålls ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av 
förrättningskostnader som blivit onyttiga och ersättning enligt 18 kap. 15 ~. 
Vad som ej behöver tagas i anspd1k åtcrfamnas. 

44 § Sedan auktion som lett till försiiljning av fastigheten har vunnit laga 
kraft och köparen fullgjort sin bctalningsskyldighet enligt 35 ~ fj~irde 

stycket. utfärdar kronofogdemyndigheten kiipcbrev. 

Visar inroparen att han bjudit för annans riikning. skall k~ipehre\' 

utfärdas till denne. 

Vissa riittsfii/jder al' auktion 

45 § Sedan fastigheten har sålts svarar den ej för fordran som avses i 25 * 
första stycket I. 

Borgeniir som har panthrev kan ej efter fastighetens flirsiiljning mot 

köparen göra giillande panträtt i fastigheten för större fordran ;in Sl.llll 

avräknats på köpeskillingen jiimte utfäst r~inta därå från tilltr~idödagen 
samt framtida skadest[ind och kostnad som föranleds av fordrings
forhållandet. 

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt över

enskommelse har avriiknats på den kontanta köpeskillingen och den fiirra 

ägaren blir fri från ansvar härför. I fall som avses i 44 *andra ..;tycket blir 
iiven den som gjort inropet betalningsskyldig. 
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46 * Köpare som fullgjort sm bctalningsskyldighet enligt 35 § fjärde 
stycket får tillträda fastigheten på den dag som bestämts för köpeskil
lingens fördelning. Han svarar därefter för ägares skyldigheter i den mån 
de skall fullgöras efter tillträdesdagen. 

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

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

47 !i I fråga om rättighet som ej skall upphöra omedelbart efter fastig
hetens 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 
efter tillträdesdagen får rättighetshavaren ej avräkna fordran hos den förra 
ägaren. I fråga om sådant belopp gäller ej heller betalning som rättig
hetshavaren erlagt till den förra ägaren eller annan uppgörelse med denne. 

Fordran som rättighetshavare förvärvat eller förskottsbetalning eller 
uppgörelse som skett efter att fastigheten utmätts får ej åberopas mot 
köparen. om rättighetshavaren ägde eller bort äga kännedom om 
utmätningen. 

Angående rättighetshavares rätt till ersättning av tidigare ägare om 
rättigheten upphör med anledning av fastighetens försäljning finns 
bestämmelser i 7 kap. 19 och 20 §§jordabalken. 

Underlåter köpare att fullgöra tidigare ägares skyldigheter mot rättig
hetshavare enligt 46 * första stycket, har 7 kap. 20 § första och tredje 
styckena jordabalken motsvarande tillämpning. 

48 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 35 ~ fjärde 
stycket även om auktionen överklagas. 

Utan hinder av att auktionen överklagas får köparen tillträda fastigheten 
på den bestämda dagen, om ej dessförinnan annat har förordnats enligt 19 
kap. 40 §andra stycket. 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 
upplupen ränta, om han gör anmälan därom hos kronofogdemyndigheten 
medan hindret alltjämt består. 

Gemensamt intecknade fastigheter 

49 § När någon av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas på 
auktion, har den som har fordran med panträtt på grund av den gemen
samma inteckningen rätt att indraga annan av de intecknade fastigheterna 
i försäljningen, om den svarar för det intecknade beloppet eller del av 
detta före den fastighet som skall säljas. Skall denna säljas för pant
rättshavarens fordran eller för fordran som har lika eller bättre rätt, får 
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han även indraga fastighet som svarar för inteckningen först efter den 
fastighet som skall säljas. 

Yrkande om indragning skall framställas hos kronofogdemyndigheten 
senast vid bevakningssammantriidet. Det skall delges fastighetens ägare 
med föreläggande för honom att inkomma med yttrande inom tid som 
myndigheten bestämmer. Bevakningssammanträde och auktion skall 
inställas. om det behövs för att yrkandet skall hinna prövas. Härvid har 
22 § motsvarande tillämpning. 

Bifalles yrkandet. anses den ir.dragna fastigheten utmätt när beslutet 
meddelas. Den får ej säljas innan beslutet vunnit laga kraft. 

50 § Om en av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas p[1 

auktion, skall fordran med panträtt på grund av den gemensamma 
inteckningen upptagas i sakägarfiirteckningen med det belopp för vilkC'I 
fastigheten svarar i förhållande till de andra fastigheterna. Beloppet skall 
betalas kontant. om ej annat avt~las mellan köparen och lien som enligt 
sakägarförtec kningen är betal ning~.berättigad. 

51 § Om samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning skall 
säljas på auktion och förhållande som anges i 5::! * andra stycket ej före
ligger. upprättas gemensam sakiigarförteckning för fastigheterna. Riittig
het i någon av fastigheterna skall härvid anses upplåten i dem alla. Vid 
auktionen utropas fastigheterna gemensamt. 

52 § Skall flera av gemensamt intecknade fastigheter men ej alla siiljas på 
auktion. gäller 53-55 §§. 

När samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning skall 
säljas, gäller likaledes 5~-55 **. om 

I. fastigheterna har olika ägare. 
2. någon av fastigheterna med stöd av 49 ~ indragits i förs~iljningcn. 
3. någon av fastigheterna endast i andra hand svarar för gemensam 

inteckning. 
4. någon av fastigheterna besväras av särskilu inteckning. 
5. någon fastighets ansvar för gemensam inteckning ej avser inteck

ningens hela belopp, 
6. det yrkas av innehavare av sådan riittighet i någon av fastigheterna 

som ej skall bestå oavsett om fastigheten säljs eller 
7. det i annat fall yrkas av ägare eller borgenär vars dtt kan bero diirav. 
Yrkande som avses i andra stycket 6 eller 7 skall framstiillas senast vid 

bevakningssammanträdct. 

53 § Särskild sakägarfi.irteckning skall upprättas för varje fastighet som 
skall säljas. Förteckningen upprättas som om försäljningen begärts på 

grund av den bästa gemensamma inteckningen. om ej exekutionsford
ringen har bättre rätt. Fordran med panträtt på grund av gemensam 
inteckning upptages för varje fastighet med det belopp för vilket fastig
heten 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 har indragits i försäljningen enligt 49 *·skall vid beriikning 
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av tillägg enligt 6 kap. J * jordahalken anses som om fastigheten blivit 
utmätt samtidigt med d1.:n ursprungligen utmiitta fastigheten. 

54 § Vid auktionen skall fastigheterna utropas var för sig. rnirefter skall 
de utropas gemensamt. om de har samma ägare. Efterföljande gemensamt 
utrop skall (i ven eljest äga rum. om full betalning ej uppnåtts for fordran 
för vilken samtliga fastigheter svarar eller fastigheternas iigare är ense om 
att de skall utropas gemensamt. 

Uppnås vid gemensamt utrop högre hud än summan av huden vid de 
slirskilda utropen. skall hudet vid det gemensamma utropet ha fi.iretriide. 
Den köpeskilling som hjudits vid det gemensamma utropet skall fördelas 
på fastigheterna efter de vlinlen som t1satts dem i iirendet. Fastighets andel 
i den gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad som hjudits for 
den fastigheten vid siirskilt utrop. Har någon av fastigheterna utropats 
med tillbehör som ej ingick i det viirde efter vilket dess andel i köpeskil
lingen skall beräknas eller utropats utan tillhehör som omfattades av 
nämnda värde. skall den fastighetens vlirde vid tillämpningen av det sagda 
jiimkas efter vad som påkallas av nlimnda förhållande. Uppgår i fråga om 
någon av fastigheterna dess andel i köpeskillingen och andra tillgängliga 
medel ej till skyddsbeloppet och skall diirför frfigan om den fastighetens 
försäljning förfalla, skall de övriga fastigheterna utropas gemensamt. 

Uppnås ej bud som förslår till betalning av någon del av exekutions
fordringen, får ej någon av fastigheterna säljas. 

Har fastighet indragits i försäljningen med stöd av 49 ~. skall den 
ursprungligen utmiitla fastigheten utropas först. Om dlirvid ej uppn;ls bud 
som försUtr till betalning av nagon del av exekutionsfordringen, får 
fastigheten ej säljas. Blir den ej sald. skall ej heller den indragna fastig
heten siiljas. 

Fastighet som endast i andra hand svarar for fordran med panträtt på 
grund av gemensam inteckning får ej säljas för den fordringen innan det 
visat sig att betalning ej kan utgå ur den fastighet som svarar i första hand. 
I andra hand ansvarig fastighet får ej heller siiljas. om dess ägare eller 
annan sakiigare betalar den brist för vilken fastigheten skall svara eller 
stiiller säkerhet fiir beloppet. Gemensamt utrop av fastigheterna hehöver 
ej ske annat iin om särskilda skäl föreligger. 

55 § Om riittighct har förhehållits vid särskilt utrop. skall förhehållet giilla 
även vid efterföljande gemensamt utrop. Har rättigheten ej förbehållits vid 
det särskilda utropet. tilhimpas 39 ~även vid det gemensamma utropet. 

Vid tillämpning av 40 ~ skall prövningen huruvida avsevärt högre 

köpeskilling kan uppnås avse den sammanlagda köpeskillingen för samt
liga fastigheter som inropats vid auktionen. 

Handpenning skall lämnas efter varje inrop. även om inropad fastighet 
skall utropas på nytt. Om inropet ej skall bestå. återlämnas handpen
ningen. 

Fordran som pt1 grund av gemensam inteckning är förenad med panträtt 

i såld fastighet hetalas kontant, om ej köparen och den som enligt sak
ägarförteckningen är betalningshcriittigad avtalar annat. 
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Fortsatt intl'ck11i11gsa11.1·1·ar 

56 * Sådant förordnande av kronofogdemyndigheten om fortsatt inteck
ningsansvar som avses i 6 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. far förordnande om fortsatt inteckningsan
svar meddelas betr;iffande gemersam inteckning som besvärar fastigheten 
endast l)m fastigheten i förhålla:1de till de andra gemensamt intecknade 
fastigheterna svarar för hela inteckningen och den fordran som är förenad 
med pantr~ill pf1 grund av inled ningcn har hlivit täckt. Om medel som 
influtit genom särskild försäljnin.g av tillbehör utfaller på pantbrevets 
belopp. får förordnande ej mecdelas betr;iffande motsvarande del av 
inteckningen. 

Begäran om förordnande enligt denna paragraf skall framställas senast 
vid sammantriidet för köpeskillin;;i.ens fördelning. Därvid skall pantbrevet 
inges. om det ej förut iir tillg;ingligt fi.ir kronofogdemyndigheten. 

Fiirsii/jning unda hand ai· fastighet 

57 * Utmiitt fastighet får s;iJjas under hand, om försäljning i sådan ord
ning finnes mera iindamålsenlig iin försiiljning på auktion och det är till
förlitligt utrett vilka fordringar od. dttigheter som belastar fastigheten. 

Innan fastigheten utbjuds till försäljning under hand skall ägaren och 
sökanden heredas tillfälle att yttra sig. 

58 § Vid fiirs;iJjning under hand skall köparen åläggas att svara för alla 
fordringar som på grund av pantr;i11. utmätning eller eljest är förenade med 
förmånsr;itt i fastigheten och förrättningskostnaderna. i den mån ej bor
geniir kan erhälla betalning ur ar,dra tillgiingliga medel eller avstår från 
förmånsriitt i fastigheten eller sök<::nden medger att försäljning får ske utan 
att förriittningskostnadcrna hlir läckta. Rätt på grund av ägarhypotek 
anst:s icke som fordran. 

Fordran som är förfallen till betalning skall betalas kontant. om ej 
ki.iparen visar att han avtalat annat med borgenären eller betalning skall 
utgå ur särskilt tillglingliga medel. Om ej sökanden avstått från täckning av 
forriittningskostnad\:rna. skall vad som behövs för sådan täckning betalas 
kontant. 

Före försiiljningen uppl{1ten riittighet som grundas på skriftlig handling 
skall förbehållas. Härvid har 47 * rnlltsvarande tillämpning. 

Köparen skall liimna handpenning enligt vad som i 35 §föreskrivs i fråga 
om inrop på auktion. Återstoden av den kontanta köpeskillingen skall 
betalas senast fyra veckor efter att köpehandling upprättats. Försummas 
det. iir ki.ipet ogiltigt. 

Blir köpet ogiltigt. har bestiimrnelserna i 43 * om handpenning mot
svarande tillämpning. Vad som i 43 * första stycket sägs om auktion gäller 
iiven försäljning under hand. 

1 övrigt hestiimmer kronofogdemyndigheten köpevillkoren. 

59 § Fiir~iiljningen sker genom upprättande av köpehandling som 
underskrivs av kronofogdemyndigheten och köparen. 

Förs;iljningsvillkoren skall godkännas av iigaren. Har försäljningen 
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föregåtts av auktion utan att därvid godtagbart inrop skett. behövs dock ej 
godkännande. om försäljningen sker på gynnsammare villkor. 

Om ägaren ej godkänt försäljningsvillkoren, skall han genast underrättas 
om skedd försäljning. · 

60 § Har köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 § fjärde 
stycket och försäljningen vunnit laga kraft. utfärdar kronofogdemyndig
heten köpebrev. 

Överklagas försäljningen. har 48 §motsvarande tillämpning. 

61 § Säljs 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 m. m. 

62 § Bestämmelserna i 3-61 §* gäller i tillämpliga delar även när 
utmätning skett medan gäldenärens rätt är villkorlig eller när utmätning av 
fast egendom ic~e avsett hel fastighet. om ej annat följer av 63-68 §§. 

' 
63 § Har i fall då överlåtelse av fastighet är heroende av villkor fastig-
heten blivit utmätt för fordran hos överlåtaren. får försäljning icke ske 
förrän det visar sig om villkoret uppfylls. 

Om del av fastighet genom överlåtelse kommit i särskild ägares hand och 
fastigheten blivit utmätt för fordran hos överlåtaren innan fastighetsbild
ning som enligt lag utgör villkor för överlåtelsens giltighet kommit till 
stånd, har första stycket motsvarande tillämpning. Skulle det medföra 
betydande tidsutdräkt att avvakta huruvida fastighetsbildningen kommer 
till stånd, får dock fastigheten säljas med förbehåll för den rätt som 
tillkommer förvärvaren. Försäljningen omfattar då även gäldenärens rätt 
mot förvärvaren. Köparen svarar för gäldenärens skyldigheter mot 
förvärvaren. 

64 § Har i fall då förvärv av fastighet eller del av fastighet är beroende av 
villkor egendomen blivit utmätt för fordran hos förvärvaren. skall kro
nofogdemyndigheten utbjuda gäldenärens rätt till egendomen till försälj
ning i den ordning som gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet. 
Kommer försäljning till stånd. svarar köparen för gäldenärens skyldig
heter mot sin fångesman. Ansökan om inteckning. som gjorts samma dag 
som utmätningen eller senare. förfaller genom försäljningen. om ej kro
nofogdemyndigheten på begäran av köparen förordnar annat. 

Kan utan betydande tidsutdräkt aV\l.Pktas om det för förvärvet gällande 
villkoret uppfylls, kan anstånd med försäljningen medges tills det visar sig 
om så blir fallet. Uppfylls villkoret. sker försäljning i den ordning som i 
allmänhet gäller för exekutiv försäljning av fast egendom. 

När försäljning som skett enligt första stycket har vunnit laga kraft och 
köparen fullgjort sin betalningsskyldighet. utfärdar kronofogdemyndig
heten köpehandling. 

65 § Bestämmelserna i 63 och 64 §§ gäller ej. om den fordran för vilken 
utmätning skett var förenad med s;irskild förmånsrätt i fastigheten. 
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66 § Om villkoret uppfylls i fall som avses i 63 * eller förviirvet går åter i 
fall som avses i 64 * andra styck·~t. skall kronofogdemyndigheten driva in 
eller bjuda ut till försäljning vad som därefter tillkommer gäldenären och 
omfattas av utm~itningen. Härvid tillämpas den ordning som enligt 9 och 10 
kap. gäller i fråga om utmiitt fordran eller riittighet. 

67 § Har endast andel i fastighet blivit utmiitt men skall enligt 9 kap. 8 § 

hela fastigheten siiljas på auktion, skall av sakägarförteckningen framgå 
vilka fordringar och rättigheter som ·belastar varje särskild andel. 
Skyddsbeloppet skall hestiimma~. så att fordringar, som gäller i den först 
utmiitta andelen enbart eller i ni.mnda andel jiimte annan andel och som 
har biittre rätt iin exekutionsfordringen. samt förriittningskostnaderna blir 
fullt täåta. 

Är någon av deliigarna i konkurs, får borgeniir utöva anslutningsrätt 
enligt l 3 *även om han har förmtinsriitt endast i andel av fastigheten. 

68 § Niir andel i fastighet sålts ~nligt 9 kap. 9 * andra stycket och för
siiljningen har vunnit laga kraft samt köparen fullgjort sin betalnings
skyldighet. utfärdar kronofogdemyndigheten köpebrev. 

14 KAP. 

Redovisning och fördelning av influtna medel 

Tid för redm·isning m. m. 

I § Medel som har utmätts eller efter utmiitning influtit till kronofogde
myndighdcn skall redovisas enligt vad som siigs nedan. 

När två eller flera sakägare finns, fördelar kronofogdemyndigheten 

medlen. 

2 § Redovisning skall ske så snart som möjligt. 
Medel. som har influtit innan utmätt egendom sålts när det skall ske, 

hchi.ivcr dock ej redovisas förrän försiiljning iigt rum eller förfarandet har 
avbrutits. Om det influtna beloppet i annat fall är ringa och det kan antagas 
att ytterligare medel skall inflyta, får det avvaktas. 

3 § Om annat ej föreskrivs. skall behållen avkastning av utmätt egendom 
fördelas tillsammans med köpe'ikillingen. när egendomen har sålts. 
Detsamma gäller ersättning som har influtit med anledning av misslyckat 
försök att sälja egendomen och tillskott som någon vid försäljning av 
utmätt egendom har betalat för att bevara sin rätt. 

Medel som har influtit genom särskild försäljning av tillbehör till 
fastighet skall fördelas samtidigt med köpeskillingen för fastigheten. 

4 § När vid auktion eller försälj ni 11g under hand säkerh~t för handpenning 
har ställts av köparen och köpeski!lingen ej betalas senast på bestiimd dag, 
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skall kronofogdemyndigheten taga säkerheten i anspråk. om det hehövs 
för betalning av vad nämnda köpare har att svara för. 

Motsvarande gäller när annan sakägare har ställt säkerhet för belopp 
som skall fördelas. 

5 § Vad som i detta kapitel sligs om influtna medel gäller även ränta som 
upplupit på sådana medel till och med den i 8 * angivna fördelningsdagen. 

Ränta på belopp som därefter innestår tillkommer den som finnes 
herättigad till beloppet. 

Fördelning 

6 § För fördelning av influtna medel hålls fördelningssammantrlide, när 
det är föreskrivet eller i annat fall är oklart hur medlen skall fördelas. 

Sammanträde som ej blivit utsatt i sam hand med kungörande av auktion 
skall. om det med hänsyn till okända sakägare eller eljest är behövligt. 
särskilt kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Sökanden, gäldenären m:h 
andra kända sakägare skall kallas till sammanträdet. 

7 § Vid sammanträdet skall kronofogdemyndigheten redogöra för vad 
som skall fördelas och för de foråringar som har anmälts eller skall beaktas 
utan anmälan. 

Vad som i detta kapitel sägs om fordran har motsvarande tillämpning 
beträffande kostnad som får uttagas ur influtna medel. 

8 § De fordringar som skall beaktas upptages med de belopp till vilka de 
uppgår på fördelningsdagen. Som fördelningsdag räknas härvid den dag till 
vilken sammanträde är utsatt, även om hinder då möter att verkställa 
fördelningen. När sammanträde ej hålls, räknas den dag då kronofogde
myndighetens beslut meddelas som fördelningsdag. 

Begär borgenär betalning för fordran som ej har anmälts i tid, skall 
utdelning utgå av överskott, om sådant uppkommer. 

9 § Är fordran eller därmed förenad förmånsrätt beroende av villkor elb 
tvistig eller är förmånsrätt för fordran beroende av att sökt inteckning 
beviljas, skall vad som belöper på fordringen avsättas i avvaktan att 
villkoret uppfylls eller förfaller eller att tvisten eller frågan om inteckning 
blir slutligt avgjord. 

Borgenär vars fordran eller förmfinsrätt är tvistig skall, om tvisten ej 
redan är föremål för prövning, föreläggas att inom en månad från att 
föreläggandet har delgivits honom väcka talan mot sakägare som medlen 
skall tillkomma om borgenärens anspråk bortfaller. Väcker borgenlircn ej 
talan i enlighet med föreläggandet. har han förlorat sin rätt till medlen. om 
ej motparten har väckt talan i saken inom den nämnda tiden. 

Kan fördelningen av tillgängliga medel ej utan betydande olägenhet för 
parterna avslutas utan att tvisten blivit avgjord, skall kronofogdemyn
digheten, om det finnes ändamålsenligt, själv pröva tvisten enligt vad som 
sägs i 19 kap. 19 och 20 §~. 

'1. 

10 § När medel avsätts enligt 9 § första stycket, skall anges hur det skall 
förfaras med dem om fordringen helt eller delvis hortfaller. 
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11 § Om alla berörda sakägare är ense. skall fördelningen ske i enlighet 
därmed. 

12 § Blir medel tillgängliga efti~r att fördelning ägt rum. skall samman
träde utsättas, om det är oklart vem som har riitt till medlen. 

Särskilda bestämmelser beträffande skepp, luftfartyg m. m. och fast 
egendom 

13 § När skepp, luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg eller 
fastighet har sålts på auktion enligt vad som sägs i 11, 12 eller 13 kap .. skall 
fördelningen ske i enlighet med sakägarförteckningen. om det ej framgt1r 
att fordran understiger vad som anges i förteckningen. Angående 
begränsning av inteckningshavares rätt vid fiirsäljning av intecknade 
reservdelar till luftfartyg finns föreskrift i 12 kap. 3 § tredje stycket. 

I fråga om fordran som ej har upptagits i förteckningen giiller 8 ~ andra 
stycket. 

14 § Har utmätt fastighet sålts under hand, skall köpeskillingen och andra 
tillgängliga medel fördelas i första hand enligt köpevillkoren och i övrigt 
enligt de grunder som gäller för upprättande av sakägarförteckning. 

15 § Om förfarandet har avbrutits utan att utmätt egendom som avses i 
13 §blivit såld, skall influtna medel fördelas enligt vad som sägs där, om 
sakägarförteckning upprättats, och i annat fall enligt de grunder som gäller 
för upprättande av sådan förteckning. Annan borgenär än sökanden har 
dock ej rätt att ur medlen få betalning för annat än ränta och kostnader. om 
hans fordran är förenad med panträtt på grund av inteckning. 

När tillbehör till fastighet har sålts särskilt för sig, skall borgenär, som 
icke avstått från betalning, få utdelning med tillämpning av 13 kap. 16 § 

även om fastigheten ej säljs. 

Utbetalning av medel 

16 § Medel får ej utbetalas utan att s~ikerhet ställs, om 
I. utmätning skett på grund av dom som avses i 3 kap. 7 § första eller 

tredje stycket, om ej domen äger laga kraft eller får verkställas som om 
den vunnit laga kraft. eller på grund av betalningsföreläggande, om gäl

denären har sökt återvinning. 
2. utmätning skett hos dödsbo för fordran som ej var förenad med 

särskild förmånsrätt i egendomen och den tid som anges i 9 kap. 6 ~ första 

stycket ej har gått till ända. 
3. utmätning skett för belopp som kronofogdemyndigheten har faststlillt 

enligt 16 kap. 4 ~andra stycket eller ålagt enligt 18 kap. 15-19 ~~och 
beslutet ej har vunnit laga kraft, 

4. rätten till medlen är beroende av besviir som anförts över utmlitning 
eller utmätt egendoms försäljning eller av talan som avses i 5 kap. 19, 20, 
24, 25 eller 26 §. 

5. fördelning som skett vid fördelningssammantriide ej har vunnit laga 
kraft, 

6. i annat fall tvist råder om vem som iir hetalningshcrättigad. 
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17 § Medel som har avsatts enligt 9 ~får mot säkerhet utbetalas till 
\. vinnande borgenär. när tvist som föranlett att medlen avsatts har 

prövats av domstol, 
2. den för vilken medlen har avsatts. om kronofogdemyndigheten finner 

skäl att medge utbetalning. 
3. den som medlen skall tillkomma i andra hand, om den för vilken 

medlen har avsatts ej vill lyfta dem och kronofogdemyndigheten finner 
skäl att medge utbetalning. 

18 § Besvär över verkställd fördelning hindrar icke att belopp som ej 
berörs av besvären betalas. 

Om tvist enligt 9 * tredje stycket skall prövas av kronofogdemyndig
heten och fördelningen uppskjuts, får belopp som ej berörs av tvisten 
betalas i förskott. 

19 § När medel skall utbetalas. skall iakttagas vad som i allmänhet gäller 
om skyldighet för borgenär att förete eller återställa fordringsbevis eller 
säkerhet som lämnats för fordran. 

Pantbrev i skepp eller fast egendom, vilket utgör säkerhet för fordran på 
vilken betalning utfallit, skall företes även om borgenären icke är skyldig att 
återställa pantbrevet, om ej kronofogdemyndigheten finner skäl att medge 
undantag. Detsamma gäller skuldebrev som är intecknat i annan egendom, 
när skyldighet att förete eller återställa skuldebrevet ej följer redan av första 
stycket. 

När köpare av såld egendom åberopar att den som enligt sakägarför
teckning är berättigad till betalning har medgivit honom avräkning på 
köpeskillingen, har första och andra styckena motsvarande tillämpning vid 
kronofogdemyndighetens prövning av överenskommelsen. 

20 § Om borgenär för vilken utdelning har beräknats ej inom ett år från att 
fördelningen vunnit laga kraft företer fordringsbevis eller i övrigt fullgör 
vad som enligt 19 ~ krävs för att han skall få lyfta medlen, får dessa mot 
säkerhet betalas ut till den som i andra hand är berättigad till dem. om ej 
särskilda skäl föranleder till annat. 

Är det oklart vem medlen skall tillkomma i andra hand, skall fördel
ningssammanträde hållas. 

21 § Om alla berörda sakägare medger att belopp får utbetalas utan 
säkerhet när sådan annars krävs. skall det ske. 

Kronofogdemyndigheten kan i andra fall avstå från att kräva säkerhet för 
utbetalning, om det är uppenbart att den är obehövlig. 

22 § Ändras beslut om fördelning eller utbetalning, skall kronofogdemyn
digheten på begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka. Motsvarande 
gäller, om medel som någon fått lyfta enligt J6eller 17 §skall tillkomma annan 
sakägare eller om borgenär fått lyfta medel enligt 20 §och den som har bättre 
rätt till medlen anmäler sig och fullgör vad som krävs för betalning till honom. 
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15 KAP. 

Verkan av exekutiv försäljning m. m. 

l § Exekutiv försäljning som har vunnit laga kraft ger köparen samma rätt 
till den sålda egendomen som frivillig försäljning, om ej annat följer av vad 
som siigs nedan. 

2 § När utmätning enligt lag ger företräde framför överlåtelse av egen
domen eller upplåtelse av särskild rätt till denna. gäller det även till förmån 
för den som vid exekutiv försäl: ning förvärvar egendomen. 

Detsamma är förhållandet. om tredje man efter föreläggande enligt 5 
kap. 19 eller 24 §har förlorat sin rätt mot sökanden. 

3 § När försäljning av registrerat skepp eller fast egendom har vunnit laga 
kraft och köpeskillingen erlagts. har den som på annat sätt förvärvat 
egendomen från gäldenären eller någon hans företrädare förlorat sin rätt 
mot köparen. 

Även den som åberopar a.tt gäldenärens eller någon företrädares 
åtkomst var ogiltig eller av annat skäl ej gällde mot rätta ägaren har 
förlorat sin rätt mot köparen. 0:11 gäldenärens åtkomst var inskriven eller. 
i fråga om fast egendom. lagfart var beviljad för honom när försäljningen 
ägde rum. 

4 § Om exekutivt såld egendom frångår köparen, är gäldenären skyldig att 
i den mån fordran mot honom blivit betald genom försäljningen eller han 
själv fått del av köpeskillingen ersätta köparen skada som denne lidit. Har 
gäldenären förfarit vårdslöst i ärendet. är han skyldig att ersiitta även 
annan skada som han vållat köparen. 

Borgenär är, i den mån han '.'.ått betalning, skyldig att solidariskt med 
gäldenären ersätta köparen skada som denne lidit, om borgenären ej var i god 
tro när han mottog betalningen. 

5 § När exekutiv försäljning av egendom eller indrivning av utmätt 
fordran medför att tredje mans rätt till egendomen går förlorad, skall vad som 
i 4 § sägs om köpares rätt till s<adestånd av gäldenären och borgenär ha 
motsvarande tillämpning i fråga om skada som tredje mannen lidit. 

6 § Tredje man vars rätt gått förlorad enligt 3 § andra stycket har rätt till 
ersättning av staten enligt de hestämmelser som gäller när sådan ersättning 
skall utgå med anledning av att ägarens rätt gått förlorad genom frivillig 
försiiljning. 

Staten inträder i tredje mannens rätt enligt 5 ~-

16KAP. 

Annan verkställighet 

l § Verks@lighet som avser annan förpliktelse iin betalningsskyldighet 
meddelas enligt vad som s;igs necan. 
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2 § Verkställighet söks hos kronofogdemyndigheten där svaranden har 
sitt hemvist eller egendom som är i fråga finns eller där verkställigheten 
eljest med fördel kan äga rum. 

3 § Innan verkställigheten genomförs skall svaranden beredas tillfälle att 
yttra sig. Om skälig anledning föreligger, kan svaranden åläggas att inställa 
sig till förh.ör. 

Om saken ;ir brådskande, får kronofogdemyndigheten genast vidtaga 

behövlig åtgiird. Så snart som möjligt skall prövas om åtgärden skall bestå. 

4 § Verkställigheten sker genom att kronofogdemyndigheten förelägger 
svaranden att fullgöra vad som åligger honom eller att myndigheten själv 
vidtager behövlig åtgärd. Niir det finnes lämpligt, kan överlämnas åt 
sökanden att efter myndighetens anvisning utföra behövlig åtgärd. 

Om verks1älligheten avser utgivande av viss vara och svaranden ej 
efterkommer förefäggande att utge varan, får kronofogdemyndigheten på 
begäran av sökanden fastställa varans värde och genast utsöka beloppet. 

Föreskrift i exekutionstiteln som avser verkställigheten hindrar ej att 
denna genomförs på annat sätt, om det behövs. . 

5 § Kronofogdemyndigheten får vid behov anskaffa transportmedel, hyra 
utrymmen för förvaring och vidtaga andra åtgärder som föranleds av 
verkställigheten samt teckna försäkring. 

Innan sådana åtgärder vidtages bör parterna höras, om det kan ha 

betydelse för dem. 

6 § Avhysning får verkställas tidigast fjärde dagen efter att kronofogde
myndigheten underr~ittat svaranden. Underrättelse behövs ej, om sva
randen saknar känt hemvist och det ej kunnat klarläggas var han uppe
håller sig. 

Om anledning föreligger, får kronofogdemyndigheten medge särskilt 
anstånd med avhysningen under högst en vecka. Föreligger synnerliga 
skäl. ft1r tiden för sådant anstånd utsträckas till högst fyra veckor, om 
skälig ersättning betalas för hela den anståndstid som medgivits av myn
digheten och i övrigt ej vållas otillbörligt intrång i sökandens eller annans 
rätt. 

I fall då mer ~in tre månader förflutit från att exekutionstiteln vann laga 
1.:raft till dess ansökan om verkställighet gjordes får kronofogdemyndig
heten vid behov ge anstånd ytterligare högst fyra veckor, om skälig 
ersättning betalas även för den tiden. 

7 § Avhysning får genomföras även mot tredje man som hindrar sökan
den i utövningen av hans rätt, om det är uppenbart att tredje mannen 
saknar fog för att motsiitta sig verkstiillighctens genomförande. 

Kronofogdemyndigheten skall höra och i god tid förbereda tredje mannen 

när anledning föreligger. 

8 § Om hinder mot avhysning finns särskilda bestämmelser lagen 

( 1936:320) om skydd mot vriikning vid arbetskonflikter. 

9 ~ Handräckning som rätten beviljat enligt 15 eller 26 kap. rättegångs

halken genomförs enligt 17 kap. i denna balk. 
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17 KAP. 

Handräckning 

Allmänna bestämmelser 

I § Handräckning får meddelas i fall som anges i detta kapitel eller när det 
särskilt föreskrivs. 

2 § De bestämmelser som i 16 kap. 2 och 3 §§ meddelas i fråga om 
verkställighet av annan förpliktelse än betalningsskyldighet har motsva
rande tillämpning beträffande handräckning. 

3 § Handräckning får ej beviljas utan att sökanden ställt säkerhet för 
skada som kan tillfogas svaranden. 

Säkerhet behöver dock ej ställas. när handräckning söks enligt 17 eller 
21 § eller om sökanden i annat fall ej förmår ställa säkerhet och har visat 
synnerliga skäl för sin rätt. 

4 § Är talan väckt vid domstol. får ansökan om handräckning som rör 
målet ej upptagas av kronofogdemyndighet utan särskilda skäl. 

Om handräckning enligt 15 eller 26 kap. rättegångsbalken beviljas av 
rätten. skall kronofogdemyndigheten på begäran genomföra den. Härvid 
gäller vad som sägs nedan. om rätten ej har meddelat särskild föreskrift. 

K varslad för fordran 

5 § Kvarstad för fordran får be viljas. om sökanden visar sannolika skiil 
för sin rätt och det skäligen kan befaras att svaranden undandrager sig att 
betala sin skuld. Kvarstaden skall läggas på så mycket av svarandens 
egendom att fordringen kan antagas bli täckt. 

Vad somi5kap. 3-7, ll, 13, 14och 16-18 §§. 20 §förstastycket,22och 
23 §§ samt 6 kap. föreskrivs om utmätning har motsvarande tillämpning när 
fråga är om kvarstad för fordran. 

Kvarstad för fordran får ej läggas på avlöning eller annan förmån som 
avses i 8 kap. innan den har betalats ut och kan utmätas. 

6 § När beslut om kvarstad för fordran har meddelats, får svaranden ej 
överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över den på annat 
sätt, om ej kronofogdemyndighet,~n efter hörande av sökanden medger det 
av särskilda skäl. 

I fråga om verkan av kvarstaden i övrigt och dess säkerställande har 5 kap. 
27 §andra stycket och 30 §samt 7 kap. och 13 kap. 3-10 §§motsvarande 
tillämpning. 

7 § Har kvarstad lagts på fordran. skall kronofogdemyndigheten på 
begäran av part söka hos sekundogäldenären driva in vad som är förfallet 
till betalning. 

Om lös egendom, som har belagts med kvarstad. hastigt faller i värde 
eller kräver alltför kostsam vård .. får den på begäran av part säljas i den 
ordning som gäller för utmätt egendom, om ej särskilda skäl föranleder 
annat. 
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8 § Egendom som är belagd med kvarstad får ej till skada för borgenären 
beläggas med ny kvarstad för annan fordran än sådan som uppkommit innan 
kvarstaden beviljades. Därjämte skall iakttagas. att om annan egendom finns 
att tillgå. denna bör tagas i anspråk i första hand. 

Första stycket utgör ej hinder mot kvarstad för fordran som är förenad 
med särskild förmånsriitt i egendomen. 

9 * Vad som i 8 * siigs om hinder mot ny kvarstad har motsvarande 
tillämpning n~ir utmätning söks för annan fordran. 

Om med kvarstad belagd egendom utm~its för fordran som uppkommit 
innan kvarstaden beviljades och ej är förenad med särskild förmånsriitt i 
samma egendom, skall denna anses utmätt samtidigt för kvarstadsborge
närens fordran. 

Kl'urstad till siikerhet fiir /Jättre rätt 

10 * Kvarstad till säkerhet för bättre rätt till egendom får beviljas. om 
sökanden visar sannolika skiil för sin rätt och det skäligen kan befaras att 
svaranden skaffar undan. väsentligt försämrar eller på annat sätt förfogar 
över egendomen till skada för sökanden. 

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller i tillämpliga delar även när kvarstad 
beviljats till säkerhet för bättre rätt till egendom. 

Annun säkerhetsåtgärd 

11 * Om någon i annat fall ~in som avses i 5 eller 10 * visar sannolika skäl 
fiir anspråk som han gör glillande och det skäligen kan befaras att sva
randen genom att utöva viss verksamhet eller företaga eller underlåta viss 
handling hindrar eller försvårar utövningen av sökandens rätt eller 
viiscntligt förringar dess värde, får kronofogdemyndigheten förordna om 
lämplig t1tgiird för att säkersfalla sökandens rätt. 

12 * Åtg[ird enligt 11 * kan innebära förhud för svaranden att utöva viss 
verksamhet eller annat föreläggande att beakta sökandens anspråk, för
ordnande av syssk1man eller meddelande av föreskrift som är ägnad att på 
annat siitt förehygga intrång i sökandens riitt. 

;\tergång eller hiii'unde m· siikerhetsåtgiird 

13 * Kvarstad eller annan säkerhetsatgärd som beviljats av kronofogde
myndigheten återgår. om ej talan har inom en månad från beslutet väckts 
vid domstol eller, i fall talan skall prövas i annan ordning. enligt vad som 
giillcr därom. 

Talan som ej skall prövas av domstol eller annan myndighet anses viickt 
när prövning har påkallats hos motparten eller förfarandet inletts i annan 
ordning. 

14 ~ Siikerhetsåtgärd skall genast hävas, om svaranden sfaller säkerhet 
som tillgodoser ändamålet med åtgärden eller om det på grund av upplysta 
omständigheter finnes att åtgärden ej bort äga rum eller eljest skäl till 
åtgärden ej längre föreligger. 

23 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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15 !i Återkallas eller förfaller ::alan som har väckts i saken, skall säker
hetsåtgärden också hiivas. 

16 ~ Är rättegång anhängig \<id domstol, skall fråga om hävande av 
säkerhetsåtgärd som kronofogdemyndigheten har beviljat prövas av 
rätten. 

I annat fall prövas frågan av kronofogdemyndigheten. 

Återställande av hesittning. al'/1ys11ing m. m. 

17 !i Har någon egenmäktigt ruhhal annans besittning eller vidtagit annan 
olovlig åtgärd beträffande lös dler fast egendom eller hindrar någon på 
annat sätt olovligen utövningen av rätt till viss egendom, får kronofogde
myndigheten bevilja handräckning för återställande av besittning eller annan 
rättelse, om saken är uppenbar. 

18 !i Vad som i 16 kap. 4 och 5 ~:*sägs om verkställighet gäller i tillämpliga 

delar även när handräckning som avses i 17 !i ovan skall genomföras. 

19 § När handräckning enligt 17 § gäller avhysning, skall vid dess ge
nomförande iakttagas vad som s.igs i 1'6 kap. 6 §. 

Om avhysningens genomförande rör annan än svaranden, har 16 kap. 
7 § motsvarande tillämpning. 

20 § Om handräckning har beviljats enligt 17 §.är svaranden oförhindrad 
att väcka talan vid domstol. 

HandriickninR när exekutionstitd finns 

21 § Om skäl föreligger. får handräckning beviljas även om sökanden har 
exekutionstitel som ger rätt till v1:rkställighet. 

Säkcrhetsåtgärd som beviljat:; i sådant fall skall h~ivas, om sökanden 
underlåter att begära verkställighet inom skälig tid. 

18 KAP. 

Kostnader vid verkställighet eller handräckning 

Inledande hestiimme/ser 

I !i I fråga om kostnaderna vid annan verkstiillighel ;in införsel och vid 
handräckning gäller vad som siig~. nedan. 

Vad d;ir föreskrivs om kostnaderna vid handräckning utgör ej hinder för 
rätten att i mål om huvudsaken pröva vem som skall slutligt svara för 
kostnaderna. 

Vid införsel utgår ej kostnadsersättning. 
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Förrättningskostnader 

2 * För förrättningskostnader utgår ersättning till staten enligt taxa som 
Konungen utfärdar och särskild ersättning för kostnad som ej skall anses 
täckt genom ersiittning enligt taxan. Särskild ersättning kan jämkas av 
kronofogdemyndigheten. om anledning föreligger. 

I ärenden som Konungen bestämmer utgår ej ersättning för förrätt
ningskostnad. 

3 * Sökanden svarar mot staten för förrättningskos1naderna. om ej annat 
följer av 4, 5 eller 26 *· 

I fråga om kostnad för åtgärd som begärts av annan än sökanden i 
ärendet skall den som beg:irt åtgärden anses som sökande till denna. När 
enligt 13 kap. 49 * fastighet har dragits in i försäljning av gemensamt 
intecknad fastighet. skall dock sökanden i ärendet svara även för kostnad 
som föranleds av indragningen. om han har sämre rätt än den som begärt 
indragning. 

4 * Sökanden är ej skyldig att svara för förrättningskostnaderna i ärende 
om verkställighet som avses i 4 kap. 20 § eller 8 kap. 5 * jämförd med 4 
kap. 20 *eller om handräckning i fall som avses i 9 kap. 18 §. 

5 * Vid avhysning är sökanden ej skyldig att svara för kostnad för 
transport från fastigheten eller för hyra av förvaringslokal eller för annan 
åtgärd som väsentligen avser att skydda svaranden mot förlust. 

6 § Förrättningskostnad för vilken sökanden svarar skall förskotteras av 
honom, om kronofogdemyndigheten begär det. 

Bewlas ej förskott inom förelagd lid, får verkställigheten eller hand
räckningen inställas. Kronofogdemyndigheten kan i sådant fall iiven häva 
redan vidtagen åtgärd. 

7 * Om sökanden ej har förskotterat förrättningskostnad för vilken han 
svarar och kostnaden ej får eller kunnat i ärendet uttagas hos svaranden, får 
den genast utsökas hos sökanden. 

Uttagande a1· förrättningskostnad hos sl'aranden 

8 § Kronofogdemyndigheten skall självmant uttaga förrättningskostnad 
hos svaranden enligt vad som anges nedan. 

9 § Fi.irrättningskostnad för utmätning och senare åtgärd i sådant ärende 
uttages ur köpeskillingen för såld egendom. behållen avkastning eller 
andra tillgängliga medel. Den får vid behov genast utsökas hos svaranden. 

IO § Förrättningskostnad for annan verkställighet får genast utsökas hos 
svaranden. om ej annat följer av exckutionstiteln. 

11 * Förrättningskostnad för säkerhetsåtgärd, vilken alltjämt består när 
verkställighet äger rum för fordran eller annat anspråk som sökanden 
åberupat för säkerhetsåtgärden. räknas som förrättningskostnad för 
verkställigheten. 

Bilar:a I 955 



Prop. 1980/81: 8 

12 § Om egendom som är belagd med kvarstad för fordran blir utmätt för 
annan fordran, skall förrättningskostnad för kvarstaden räknas som för
rättningskostnad i ärendet om ulmätning. 

13 § Om lös egendom som belagts med kvarstad säljs enligt 17 kap. 7 § 
andra stycket eller 10 § andra stycket, uttages förrättningskostnad för 
försäljningen ur behållningen. 

Har med anledning av kvarstad på fast egendom förordnats om åtgärd 
som avses i 13 kap. 8 eller 9 §. uttages kostnad för åtgärden ur behållen 
avkastning. 

14 § Förrättningskostnad för handräckning enligt 17 kap. 17 §får genast 
utsökas hos svaranden, om ej sä::skilda skäl föranleder annat. 

Andra kostnader 

15 § Om den som söker verkst;:illighet har i god tid och minst två veckor 
förut uppmanat svaranden att fullgöra vad som åligger honom eller eljest 
särskilda skäl föreligger, kan kronofogdemyndigheten ålägga svaranden att 
utge skälig ersättning till sökanden för arbete och kostnader som hänför sig 
till ansökningens upprättande oc:h bevakning av sökandens rätt i ärendet. 
Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, centralmyndigheten för 
rättshjälpen äger fastställa taxa som skall tillämpas vid bestämmande av 
sådan ersättning. 

Har försök till verkställighet föregått ansökningen, kan kronofogdemyn
digheten även ålägga svaranden att till sökanden utge ersättning för förrätt
ningskostnad som hänför sig till det ärendet. 

16 § Om sökanden i fall som anges i 16 kap. 4 § första stycket efter 
anvisning av kronofogdemyndigheten själv utför åtgärd som ingår i 
verkställigheten, kan myndighete:n ålägga svaranden att utge ersättning till 
sökanden för åtgärden, såvida förrättningskostnad i ärendet enligt 10 §ovan 
får utsökas hos svaranden. 

17 § Ogillas eller avvisas ansökan om verkställighet. kan kronofogde
myndigheten ålägga sökanden at:: utge skälig ersättning till svaranden för 
arbete och kostnader som vållats denne. 

18 § Den som i ärende om verkställighet vållat part eller tredje man 
kostnad genom påstående eller in-vändning som uppenbart saknade fog kan 
av kronofogdemyndigheten åläggas att ersätta kostnaden, oavsett hur 
ärendet avgörs i övrigt. 

19 § Bestämmelserna i 17 och 18 §§ har motsvarande tillämpning vid 
handräckning. 

I fråga om handräckning enligt 17 kap. 17 §gäller även 15 och 16 §§ovan 
i tillämpliga delar. 

20 § Den som vill få ersättning enligt 15-19 §§skall framställa yrkande 
därom i ärendet och uppge vari kostnaden består. Den mot vilken yrkandet 
riktas skall beredas tillfälle att yttra sig. om det ej är uppenbart obehövligt. 

Framställs yrkandet utan giltig anledning först efter att utmätning. 
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annan verkställighet eller handräckning ägt rum, får det avvisas även om 
ärendet ännu ej har avslutats. 

21 § Ersättning som enligt 15-19 §§har ålagts part eller tredje man får 
genast utsökas. 

Ersättning som enligt 15 § tillkommer sökanden i ärende om utmätning 
uttages i ärendet utan särskild begäran och utgår därvid med samma rätt 
som exekutionsfordringen i övrigt. 

Solidariskt ansl'ar 

22 § När två eller flera är skyldiga att svara för kostnad som avses i 
2-21 §§. skall de svara solidariskt. om ej särskilda skäl föranleder annat. 

23 § Den som medan ärende är anhängigt hos kronofogdemyndigheten 
träder i sökandens, svarandens eller tredje mans ställe kan åläggas att 
solidariskt med företrädaren svara för redan uppkommen kostnad som 
avses i 2-21 §§.om ej särskilda skäl föranleder annat. 

Tl'ist vid fördelning av medel 

24 § I fråga om kostnader i tvist som avses i 14 kap. 9 § tredje stycket 
tillämpas 18 kap. rättegångsbalken. 

25 § Beslut, varigenom kronofogdemyndigheten ålagt ersättningsskyl
dighet enligt 24 §, verkställs lika med dom som avses i 3 kap. 7 § tredje 
stycket. 

Särskilda bestämmelser 

26 § Kronofogdemyndigheten får befria sökanden från att svara för för
rättningskostnad. om skyldigheten skulle vara betungande. Härvid har 
6-8 §§ rättshjälpslagen ( 1972:429) motsvarande tillämpning. 

27 § Om part åtnjuter allmän rättshjälp i ärende hos kronofogdemyndig
heten, skall myndigheten vid tillämpning av 15-19 §§ovan och 31 §tredje 
stycket rättshjälpslagen (1972:429) fastställa vilket belopp som part skall 
betala till stats verket. Om saken är brådskande, får myndigheten, utan hinder 
av 22 § tredje stycket andra punkten rättshjälpslagen, även bestämma 
biträdesersättning. 

28 § I tvist som avses i 14 kap. 9 § tredje stycket skall kronofogdemyn
digheten vid tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) räknas som allmiin 
domstol. 
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19 KAP. 

Gemensamma bestämmelser om förfarandet 

Parts ansökan m. m. 

I § Ansökan om verkställighet eller handräckning görs skriftligen eller 
muntligen. Skriftlig ansökan skall vara egenhändigt undertecknad av 
sökanden eller hans ombud. Muntlig ansökan skall upptecknas av kro
nofogdemyndigheten och, om myndigheten begär det, bestyrkas av 
sökanden. 

Exekutionstitel och andra handlingar som sökanden vill åberopa skall 
inges i huvu(bkrift eller styrkt avskrift. Om endast avskrift inges, får 
myndigheten infordra huvudskriften när det behövs. 

2 § Har ansökan gjorts hos kror.ofogdemyndighet som ej är behörig enligt 
4 kap. 8 § . .5 kap. 9 §, 16 kap.:~§ eller 17 kap. 2 §,skall ärendet genast 
överlämnas till kronofogdemyndighet som enligt vad handlingarna visar är 
behörig. Ansökan anses gjord när den inkom till den förra myndigheten. 

J § Är ansökan så ofullständig att den ej kan läggas till grund för prövning 
i sak, skall kronofogdemyndigheten förelägga sökanden att inom viss tid 
avhjiilpa bristen vid påföljd att ansökningen annars ej upptages till 
prövning . 

.i § Bevis eller fullmakt som visar att den som uppger sig vara ställfö
retriidare eller ombud är behörig ~;kall företes, om kronofogdemyndigheten 
finner det behövligt. 

Visar ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han eljest 
ofamplig, får kronofogdemyndigheten avvisa honom som ombud eller 
hitriide i iirendet. 

5 § Betriiffande inkommande handlingar har 33 kap. 3 § rättegångsbalken 
motsvarande tillämpning. 

Anmiilan eller annan åtgärd som skall ske innan utmätt egendom säljs, 
~ammantrlide avslutas eller beslut meddelas kommer dock ej i betrak
tande. om den ej hunnit bli känd dessförinnan. 

6 § Underlåter part eller tredje nan att fullgöra något som åligger honom 
i ärende hos kronofogdemyndigheten och finns anledning antaga att han 
har laga förfall, skall undcrlåtenteten ej leda till påföljd eller eljest läggas 
honom till last i ärendet. Auktion eller bevakt1ingssammanträde behöver 
dock ej uppskjutas eller inställas annat än om synnerliga skäl föreligger. 

Om den som enligt meddelat föreläggande skall väcka talan inom viss tid 
visar laga förfall före utgången av den tiden, skall kronofogdemyndigheten 
utsiitta ny tid. 

I frågan när laga förfall skal I anses föreligga tillämpas 32 kap. 8 § 

rättegångsbalken. 

7 § Framställs enligt I kap. 4 § jäv mot förrättningsman, skall beslut i 
frågan meddelas genast. Motsvarande gäller, om han själv finner sig vara 
jävig. 
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Utan hinder av jäv får förrättningsmannen vidtaga åtgärd som ej kan 
uppskjutas utan olägenhet. 

Förhör 

8 § När förhör med svaranden skall äga rum i ärende om utmatning. 
verkställighet enligt 16 kap. eller handräckning. kallar kronofogdemyn
digheten parterna. 

Part får föreläggas att inställa sig personligen vid vite, högst ettusen 
kronor. 

Sökanden kan även föreläggas att inställa sig vid påföljd att hans 
ansökan annars avvisas. 

9 § I ärende som anges i 8 §får, om det behövs, även tredje man, som är 
sakägare eller enligt denna balk är skyldig lämna upplysningar, äläggas att 
inställa sig till förhör. Därvid har första och andra styckena i 8 §motsvarande 
tillämpning. 

10 § Kronofogdemyndigheten får utdöma vite som har förelagts enligt 8 
eller 9 *· Har ändamålet med vite förfallit, får vitet ej utdömas. 

Uteblir svaranden och har vite förelagts honom, får han hämtas. 

11 § Part eller annan som inställt sig till förhör får tillerkännas ersättning 
av allmänna medel för resa och uppehälle, om kronofogdemyndigheten 
finner att han skäligen bör ersättas för inställelsen. Myndigheten får 
bevilja förskott på ersiittningen. 

Den som ej ~ir part kan även tillerkännas ersättning för tidsspillan. 

12 § Kronofogdemyndigheten kan förordna att vad som förekommit vid 
förhör ej får yppas obehörigen. Den som uppsåtligen bryter häremot döms till 
böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. 

Trängsmede/ 

13 § Om kronofogdemyndigheten enligt 5 kap. 4 § eller 13 § andra eller 
tredje stycket, 16 kap. 4 §eller 17 kap. 5, 12 eller 18 §förelägger svaranden 
eller tredje man att fullgöra något, får före skrivas det vite i pengar som finnes 
behövligt. Om synnerliga skäl föreligger, får som vite sättas fängelse, högst 
tre månader. 

Fråga om utdömande av vite som har utsatts enligt första stycket skall på 
talan av allmän åklagare eller sökanden prövas av den allmänna underrätt där 
kronofogdemyndigheten finns. Har ändamålet med vite förfallit, får vitet ej 
utdömas. 

Om föreläggande ej iakttages, kan kronofogdemyndigheten ge nytt 
föreläggande utan hinder av att det förra ej har vunnit laga kraft. 

14 § Kronofogdemyndigheten får i övrigt använda tvång för genomfö
rande av förrättning enligt denna balk i den mån det med hänsyn till 
förrättningens ändamål och omständigheterna i övrigt framstår som 
befogat. 

Myndigheten får dock ej bereda sig tillträde till bostad i innehavarens 
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frånvaro annat iin om denne underriittats om tiden för förriittningen· och 
håller sig undan eller om eljest särskilda skäl föreligger. 

Kronofogdemyndi>?hetens beslut 

15 § Beslut meddelas skriftligen eller muntligen. Muntligt beslut skall 
upptecknas. 

Beslut skall i den mån det behii1's ange de skäl på vilka det grundas. 
När beslut får överklagas och talan är inskriinkt till viss tid, skall 

beslutet innehålla vad den som \ ill fullfölja talan skall iakttaga. Den som 
vill klaga i annat fall får hos kronofogdemyndigheten begära underriittelse 
om vad han skall iakttaga. 

16 § Vad som i detta kapitel sägs om beslut gäller i tillämpliga delar även 
åtgärd som företages utan siirski It beslut eller följer på beslut och som iir 
av betydelse för part eller tredje man. 

17 § Kronofogdemyndighetens beslut liinder till efterrättelse omedelbart. 
Verkställighet eller handräcknin~: fortgår iiven om klagan förs, såvida ej 
annat är särskilt föreskrivet eller förordnas. 

Vite får dock ej utsökas innan beslut varigenom kronofogdemyndighe
ten utdömt vitet har vunnit laga kraft. 

18 § Kronofogdemyndigheten skall självmant pröva fråga om ändring 
eller rättelse av beslut när sådan åtgärd är tillåten och anledning föreligger. 
Även fråga om verkställighets eller handräcknings avbrytande eller 
hävande prövas självmant av kronofogdemyndigheten, om ej annat är 
föreskrivet. 

Beslut som till följd av skrivfel. räknefel eller annat sådant förbiseende 
innehåller uppenbar oriktighet får rättas av kronofogdemyndigheten även 
sedan ärendet avslutats. Om det ej är obehövligt, skall part och annan 
sakägare beredas tillfälle att yttra :;ig innan rättelse sker. 

Priivning a1• trist 

19 § I tvist som enligt 14 kap. 9 § tredje stycket skall prövas av krono
fogdemyndigheten anses talan väckt när part framställde sitt yrkande. 

Om väckt talan ej uppfyller de krav som ställs pil stämningsansökan i 
tvistemål, skall myndigheten anmoda parten att avhjälpa bristen. 

20 § Kronofogdemyndigheten skall utsätta muntlig förhandling i tvisten. 
Härvid gäller i tillämpliga delar vad som i 8 § första och andra styckena, 9 § 
såvitt angår tredje man som är sakägare, 10 §första stycket samt 11 och 12 §§ 

sägs om förhör. Uteblir part från förhandling, utgör det ej hinder för 
handläggning och avgörande av tvisten. 

Om bevisning i tvisten gäller vad som i rättegångsbalken föreskrivs för 
tvistemål. 

Tvisten avgörs i samband med fördelning av de medel som tvisten rör. 
Avgörandet upptages i beslutet c·m medelsfördelningen. Om synnerliga 
skäl föreligger. får dock tvisten avgöras för sig. 

21 § Har enligt 5 kap. 19, 20. 25 eller 26 ~eller 14 kap. 9 *andra stycket 
föreläggande meddelats att väcka talan vid domstol. är den allmänna 
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umlerrlitt behörig där kronofogdemyndigheten finns. om ej annat följer av 
andra stycket. 

Om föreläggande har meddelats enligt 5 kap. 19. 20, 24. 25 eller 26 §i fall 
då tvisten rör egendom som avses i 10 kap. 10 eller 12 § rättegångsbalken. 
gäller om domstols behörighet vad som sligs diir. 

Har föreläggande meddelats enligt 5 kap. 21 §första stycket eller 10 kap 
12 § andra stycket. gäller om domstols behörighet> vad som i allmänhet ~ir 
föreskrivet d~irom. I fall som avses i 5 kap. 21 §andra stycket skall tvisten 
upptagas. när fråga är huruvida något finns att utmäta på grund av pant
brev i fast egendom. vid den domstol som anges i 10 kap. 10 § rlitte

gångsbalken och eljest vid den allmlinna underriitt dlir kronofogdemyn

digheten finns. 
I föreläggande skall anges domstol vid vilken talan skall väckas. 

Klagan över kronofogdemyndighets beslut 

22 § Talan mot kronofugdcmyndighets beslut får föras av den som 
beslutet angår. om det gått honom emot. Sökande eller svarande får även 
klaga över att beslut gör intrång i tredje mans rlitt. 

23 § Klagan får ej föras över att kronofogdemyndighet har upptagit 
iirende som hör till sådan myndighets åligganden. 

Om kronofogdemyndighet har förklarat sig obehörig. kan hovriitten 
efter besvär bestämma vilken kronofogdemyndighet som skall upptaga 
iirendet och hänvisa det till den myndigheten. 

24 § Beslut om vad som enligt 4 kap. 10 §. 6 kap. 1-4 §§. 8 kap. 3 eller 
I 0 §eller 17 kap. 5 §skall undantagas från införsel, utmätning eller kvarstad 

för fordran får ej överklagas av sökanden. 
Om förbud mot klagan i viss fråga som rör försäljning av fastighet finns 

bestämmelse i 13 kap. 33 §tredje stycket. 

25 § Särskild talan fär ej föras mot 
beslut varigenom begliran om hävande av utmiitning eller annan rättelse 

enligt 5 kap. 33 eller 34 §har lämnats utan bifall. 
beslut varigenom föreläggande har meddelats enligt 8 eller 9 §ovan eller 
beslut som endast innefattar förberedelse till senare åtgärd och ej rör 

tredje man. 
Den som är missnöjd med beslut varigenom föreläggande har meddelats 

enligt 8 eller 9 §kan begära prövning av föreläggandet i samband med talan 

mot beslut varigenom det har tillämpats. 
Till hemötande av motparts ändrings yrkande får part, ehuru han ej själv 

har fullföljt talan. påkalla prövning av beslut mot vilket särskild talan ej får 
föras. 

26 § Klagan förs genom besviir till hovrätten. Besvärsinlagan skall till
ställas kronofogdemyndigheten. 

27 § Besvär över beslut om införsel eller om utmätning som avses i 8 kap. 
får anföras utan inskränkning till viss tid. 

I fråga om annan utmätning får sökande eller svarande anföra besvär 
inom tre veckor från att beslutet har delgivits honom. Tredje man får 
anföra besvär över sådan utmätning utan inskränkning till viss tid. För 
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besvär över beslut som avses i 9 kap. 9 *första stycket eller 13 kap. 49 § 

tredje stycket gäller d_ock nyssn~[mnda tid. 
Besvär över exekutiv försäljning skall anföras inom tre veckor från 

försäljningen. Klagan över sak:igarförteckning som ej avser upphävande 
av auktion får dock ej föras annat än genom besvär över köpeskil
lingsfördelning. 

Besvär över beslut om fördelning eller utbetalning av medel skall anföras 
inom tre veckor från beslutet. 

Besvär över kronofogdemyndighets beslut i andra fall skall anföras 
inom tre veckor från att beslutet har delgivits klaganden. 

28 § Besviirstalan som ej har fullföljts inom rätt tid skall avvisas av 
kronofogdemyndigheten, om ej annatföljerav andra stycket. Harbesvärsin
laga inkommit till hovrätten före besvärstidens utgång, skall den omständig
heten att inlagan inkomn1it till kronofogdemyndigheten först därefter ej 
föranleda att den avvisas. 

Om laga förfall visas före utg.l.ngen av besvärstiden, skall kronofogde
myndigheten utsätta ny tid. 

29 § Klagan över att förrättning~;man handlagt ärende oaktat han var jävig 
får ej föranleda hävande av åtgärd som han har vidtagit. om klaganden får 
anses tillgodosedd genom utförandet av talan i hovrätten. 

30 § Vid bifall till besvär över viss åtgärd får även senare åtgärd i ärendet, 
som ej vunnit laga kraft mot klaganden när besvärsinlagan inkom, hävas 
när det kan ske. 

31 § Bifalles talan mot fördelning, gäller det till förmån även för den som 
ej sjiilv har fiirt talan. 

Bc.wärsinlagu och förklaring m. 111. 

32 § I bcsvärsinlaga skall klaganden uppge 
I. det beslut mot vilket talan förs. 
::!. grunderna för besvärstalan. 
3. den ändring i beslutet som yrkas. 
Klaganden skall i inlagan uppge de bevis som han vill åberopa och vad 

han vill styrka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis som ej har ingetts 
tidigare skall i huvudskrift eller styrkt avskrift fogas vid inlagan. 

Bcsvärsinlagan skall vara egen;1ändigt undertecknad av klaganden eller 
hans ombud. 

33 § Kronofogdemyndigheten s<all anmoda klaganden att skyndsamt 
avhjälpa brister i besvärsinlagan, om det behövs. 

34 § Kronofogdemyndigheten skall bereda motpart tillfälle att inkomma 
med förklaring, om skäl föreligger och det ej föranleder oskäligt dröjsmål. 

35 § Förklaring skall innehålla yttrande rörande de grunder som klagan
den har anfört för sin besvärstalan och ange de omständigheter som 
förklaranden vill anföra. 

Vad som i 32 § andra och tredje styckena sägs om besvärsinlaga har 
motsvarande tillämpning på förklaring. 
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36 § Vad som i 18 §sägs om kronofogdemyndighetens prövning av fråga 
om ändring eller rättelse av beslut eller om verkställighets eller hand
räcknings avbrytande eller hävande gäller även när anförda besvär ger 
anledning därtill. 

När skäl föreligger, kan myndigheten förordna att ärendet skall vila tills 
vidare i avvaktan på hovrättens beslut. 

37 § Besvärsinlagan och andra handlingar i ärendet skall, om ej klaganden 
blir tillgodosedd genom tillämpning av 36 § första stycket eller återkallar 
sin talan, sändas till hovrätten så snart som möjligt. Därvid skall krono
fogdemyndigheten bifoga eget yttrande. 

Om klaganden har blivit tillgodosedd eller återkallat sin talan innan 
ärendet överlämnats till hovrätten. prövar kronofogdemyndigheten frågan 
om kostnaderna enligt vad som sägs i 18 kap. 

Vissa bestämmelser om förfarandet i hovrätten 

38 § Föreligger mot besvärstalans upptagande annat hinder än som avst:s 
i 28 §,får den omedelbart avvisas av hovrätten. 

39 § Uppfyller besvärsinlagan ej föreskrifterna i 32 § eller är den eljest 
ofullständig, skall hovrätten förelägga klaganden att avhjälpa bristen. 

Efterkommer klaganden ej föreläggandet och består bristen i att inlagan 
ej innehåller bestämt yrkande eller att grunderna för klagandens talan ej är 
tydligt angivna eller är bristen eljest så väsentlig att inlagan är otjänlig för 

prövning i sak, skall hans talan avvisas. 

40 § Hovrätten får ej utan att kronofogdemyndigheten eller hovrätten har 
givit motpart tillfälle att inkomma med förklaring göra ändring i det 
överklagade beslutet såvitt rör dennes rätt. 

Hovrätten kan dock omedelbart förordna, att åtgärd för verkställighet 
eller handräckning ej skall äga rum tills vidare eller att sådan åtgärd skall 
genomföras och bestå till dess annat förordnas. Om synnerliga skäl 
föreligger. får hovrätten också omedelbart förordna att vidtagen åtgärd 
skall hävas. 

41 § Hovrättens beslut länder till efterrättelse lika som kronofogdemyn
dighets beslut. 

I ärende om införsel eller utmätning skall dock vidtagen åtgärd ej utan 
särskilt förordnande återgå innan hovrättens beslut vunnit laga kraft. 

Fullföljd till högsta domstolen 

42 § Talan mot hovrätts beslut förs genom besvär till högsta domstolen. 
Beträffande sådan talan skall i stället för 54 kap. 1-8 §§ rättegångs

balken iakttagas följande. 

43 § Har hovrätten i där uppkommen eller dit fullföljd fråga som avses i 
25 § första stycket meddelat beslut som ej är slutligt, har 25 §motsvarande 
tillämpning. 

Om hovrätten innan ändringsyrkandet prövas slutligt har utlåtit sig i 
fråga som avses i 40 ~ andra stycket eller angående föreläggande som 

Bilaga I 963 



Prop. 1980/81: 8 

avses i 13 § eller har utdömt vite eller ålagt ansvar för förseelse i rätte
gången, skall talan mot beslutet föras särskilt. 

Har hovrätten i annat fall utlåtit sig över omständighet som gäller målets 
behandling och rör beslutet ej tredje man, får talan mot beslutet ej föras 
annat än i samband med huvudsaken. Beträffande sådant beslut har 25 § 

tredje stycket motsvarande tillämpning. 

44 § Mot beslut, varigenom hovrätten har funnit kronofogdemyndigheten 
behörig i ärende som hör till kronofogdemyndighets åligganden eller 
hänvisat ärende till kronofogdemyndighet som hovrätten funnit behörig. 
får talan ej föras. Detsamma gäller beslut varigenom hovrätten har åter
förvisat ärende till kronofogdemyndigheten. Om hovrättens prövning 
innefattar avgörande av fråga som inverkar på målets utgång, får dock 
talan föras mot beslutet. 

Över hovrätts beslut i fråga om jäv mot förrättningsman får klagan ej fö
ras. 

Särskilda rättsmedel 

45 § Bestämmelserna om särskilda rättsmedel i 58 och 59 kap. riitte
gångsbalken får tillämpas även på kronofogdemyndighetens beslut i 
ärenden som avses i denna balk. 

Vad som i 58 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken sägs om återställande 
av försutten tid skall även gälla när föreläggande har meddelats enligt 5 kap. 
19, 24 eller 25 §eller 14 kap. 9 §andra stycket ovan. 

Användning av särskilda rättsm1!del får ej utan synnerliga skäl föranleda 
att exekutiv försäljning hävs. 
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Förslag till 
Utsökningsbalk 

Bilaga 2 
Förslag remitterat den 16 mars 1978 

Härigenom föreskrivs att i Sveriges rikes lag skall efter rättegångsbalken 

införas en ny balk, benämnd utsökningsbalk, av följande lydelse. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Tillämpningsområde 

1 § Denna balk är tillämplig i fråga om verkställighet av dom eller annan 

exekutionstitel. som innefattar betalningsskyldighet eller annan förplik

telse, samt beträffande verkställighet av beslut om kvarstad eller annan 

liknande säkerhetsåtgärd. 
Verkställighet rörande betalningsskyldighet sker genom utmätning eller 

införsel. Verkställighet som avser annan förpliktelse eller säkerhetsåtgärd 

äger rum enligt vad som sägs i 16 kap. 

2 § Har i annan lag meddelats bestämmelse som avviker från denna balk, 

gäller den bestämmelsen. 

Exekutiv myndighet 

3 § Verkställighet åvilar kronofogdemyndighet. 

Mål om verkställighet (utsökningsmål) handläggs hos kronofogdemyn

digheten av kronofogde eller annan tjänsteman (förriittningsmannen ). 

4 § Mot förrättnings man gäller samma jäv som i 4 kap. rättegångs balken 

föreskrivs i fråga om domare. Förrättningsman skall dock ej anses jävig 

därför att han tidigare har tagit befattning med saken i tjänsten eller därför 

att gärning har förövats mot honom i eller för hans tjänst. 

5 § Känner förrättningsman till omständighet som kan antagas utgöra jäv 

mot honom, skall han självmant ge det till känna. 

Har fråga om jäv mot förrättningsman uppkommit och har ej annan trätt 

i hans ställe, skall kronofogdemyndigheten snarast besluta i jävsfrågan. 

Utan hinder av jäv tar förrättningsman vidtaga åtgärd som ej kan upp

skjutas utan olägenhet. 
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Vissa föreskrifter om mål och parter m.m. 

6 § L'tsökningsmål handläggs ~.om enskilt mål eller allmänt mål. 

!\led allmän! mål avses mål om uttagande av höter. vite eller sådan 

särskild riittsverkan av brott som innefattar hetalningsskyldighet eller av 

skatt. tull eller staten 1illkommande avgift som får utsökas utan föregående 

dom eller. enligt vad regeringen närmare föreskriver. av andra liknande 

medel som tillkommer staten elkr kommun. Annat mål är enskilt mål. 

7 § Den som hegär verkställighet hos kronofogdemyndigheten kallas 

siikande. I allmiint m<'tl anses staten eller kommun som sökande. 

Sökandens motpart hos kronofogdemyndigheten benämns svarande 

eller. i mål som rör hetalningsskyldighet. gäldenär. När viss egendom 

svarar för fordran. skall vad sorn sägs om gäldenär i tillämpliga delar gälla 

iigaren. iiven om han ej är personligen betalningsskyldig. 

Den som ej är sökande eller svarande kallas tredje man. Tredje man hos 

vilken gäldenär själv har fordran kallas sekundogäldenär. 

Tillämpning av hestämmelser som rör fartyg, luftfartyg och fast egendom 

8 § Vad som sägs i denna balk om registrerat skepp. registrerat luftfartyg 

och intecknade reservdelar till luftfartyg gäller även egendom som utom 

riket ilr införd i register som m•Jtsvarar skepps- eller luftfartygsregistret 

eller. beträffande reservdelar. som är intecknad utom riket. om ej annat 

följer av vad som iir särskilt före>krivet. 

Bestämmelserna i 4 kap. 7 * andra stycket och 30 ~ ;rn<lra stycket är 

dock ej tillämpliga på utliindsk egendom som avses i första stycket. 

9 * Med fartyg jämställs fartyg under byggnad. I fråga om skeppsbygge 

skall härvi<l vad som sägs om skeppsregistret i stället avse skcpps

byggnadsregistret. 

IO § Vad som siigs om registrerat skepp. registrerat luftfa11yg och inteck

nade reservdelar till luftfartyg gäller i tillämpliga delar även andel i och vill

korlig rätt till sadan egendom. om ej annat föreskrivs. 

11 § Med fast egendom avse:; fastighet. visst område av fastighet. 

samfälld mark samt andel i och villkorlig rätt iill sådan egendom. 

Vad som sägs om fast egendom gäller i tillämpliga delar även tomträtt. 

12 § Vad som sägs om pantbrev i fastighet gäller i tillämpliga delar även 

vilandchevis. 
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2 kap. Förfarandet hos kronofogdemyndigheten 

Ansökan m.m. 

I § Ansökan om verkställighet får göras muntligen eller skriftligen. 

Ansökningshandling skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden 

eller hans ombud. 

2 § Sökanden skall ange den åtgärd som han yrkar. 

Vid ansökan skall inges den exekutionstitel på grund varav verkstäl

lighet söks. Avser ansökningen anspråk som grundas på löpande skulde

brev eller annan handling. vars företeende utgör villkor för rätt att kräva 

hetalning eller påkalla fullgörande av annan förpliktelse. skall även den 

handlingen inges. 

Handling som avses i andra stycket andra meningen skall inges i huvud

skrift. Exekutionstitel samt annan handling som kronofogdemyndigheten 

finner böra företes av sökanden eller som denne vill åberopa skall inges i 

huvudskrift eller, om kronofogdemyndigheten anser det tillräckligt. i 

bestyrkt avskrift. 

3 § Om behörig kronofogdemyndighet finns bestämmelser i 4 kap. 8 §, 15 

kap. 7 § samt 16 kap. I och 10 §§. 

Vid tillämpning av bestämmelse som avses i första stycket skall med 

svarandens hemvist förstås den ort där han är bosatt samt, beträffande 

dödsbo, den ort där den döde senast var bosatt och. beträffande annan 

juridisk person. den ort som enligt 10 kap. rättegångsbalken grundar 

domstols behörighet i tvistemål i allmänhet. 

4 § Har ansökan gjorts hos kronofogdemyndighet som ej är behörig, 

skall handlingarna i målet genast överlämnas till den kronofogdemyndighet 

som enligt vad handlingarna visar är behörig. Ansökan anses gjord, när 

ansökningshandlingen kom in till den förra myndigheten eller, i fråga om 

muntlig ansökan, när sådan ansökan gjordes där. 

5 § Är ansökan så bristfällig att den ej kan läggas till grund för prövning i 

sak och efterkommer sökanden ej föreläggande att avhjälpa bristen. skall 

ansökningen avvisas. 

6 § Beträffande parts behörighet samt ställföreträdare eller ombud för och 

biträde åt part tillämpas 11 och 12 kap. rättegångsbalken, i den mån ej 

annat föreskrivs i denna paragraf. 

Ombud behöver ej styrka sin behörighet genom fullmakt annat än om 

kronofogdemyndigheten finner det behövligt. 

Visar ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han eljest 

olämplig, får kronofogdemyndigheten avvisa honom som ombud eller 

biträde i målet. 
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7 § I fråga om handling som kommer in till kronofogdemyndigheten 

tillämpas 33 kap. 3 § rättegtmgsbalken. 

Rör handlingen anmälan eller annan åtgärd som skall ske innan utmätt 

egendom säljs, sammanträde avslutas eller beslut meddelas, beaktas 

åtgärden dock endast om den dessförinnan har blivit känd för förrättnings

mannen. 

8 § Kronofogdemyndigheten får vid behov anlita tolk. Tolk som ej full

gör uppdraget i tjänsten har rätt till ersättning av allmänna medel. 

I fråga om översättning av ansökan eller annan handling som ej är 

avfattad på svenska språket tilli'mpas 33 kap. 9 * rättegångsbalken. 

9 § Underlåter part eller tredje man att fullgöra något som åligger honom 

i utsökningsmål och finns anlec.ning antaga att han har laga förfall. skall 

underlåtenheten ej leda till påföljd eller eljest läggas honom till last i målet. 

Auktion eller bevakningssammanträde skall dock ej inställas annat än om 

synnerliga skäl föreligger. 
Om den som enligt föreläggande skall väcka talan inom viss tid visar laga 

förfall före utgången av den tid1!n. skall kronofogdemyndigheten sätta ut 

ny tid. 

I fråga om vad som skall räknas som laga förfall tillämpas 32 kap. 8 * 
rättegångsbalken. 

Förhör 

10 § Kronofogdemyndigheten fär Mila förhör med svaranden. om det 

behövs. 
Till sådant förhör skall vid behov även sökanden kallas. 

Part får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av högst ettusen 

kronor. Sökanden kan även fön!läggas att inställa sig vid pflföljd av att 

hans ansökan annars avvisas. 

Il § Förhör får vid behov hållas även med tredje man. som är sakägare 

eller som enligt denna balk är skyldig lämna upplysningar. 

Tredje mannen får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av 

högst ettusen kronor. 

12 § Fr:iga om utdömande av vite som har förelagts enligt 10 eller 11 * 
prövas självmant av kronofogdemyndigheten. Har ändamålet med vite för
fallit. får vitet ej dömas ut. 

Uteblir svaranden från förhör och har vite förelagts honom. får han 

hämtas. 
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13 § Tredje man som har inställt sig till förhör kan tillerkännas skälig 

erslittning av allmänna medel för inställelsen. 

14 * Kronofogdemyndigheten kan förordna att vad som vid förhör har 

förekommit angående enskilds personliga förhållanden eller närings

idkares affärs- eller driftförhållanden ej fär röjas obehörigen. 

Tvångsmedel 

15 § När kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 14 eller 15 *eller 16 kap. 

9 eller 12 §eller 13 §jämförd med 4 kap. 14 och 15 §§förelägger svaranden 

eller tredje man att fullgöra eller underlåta något, fär föreskrivas vite till 

belopp som finnes behövligt. 

Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt första stycket 

prövas, på talan av allmän åklagare eller sökanden, av tingsrätten i den ort 

där kronofogdemyndigheten finns. Har ändamålet med vite förfallit. fär 

vitet ej dömas ut. 
Om föreläggande vid vite ej iakttas, kan kronofogdemyndigheten ge nytt 

vitesföreläggande utan hinder av att det förra ej har vunnit laga kraft. 

16 § Efterkommer ej gäldenären eller tredje man föreläggande enligt 4 

kap. 14 eller 15 §eller 16 kap. 13 §jämförd med nämnda lagrum, får han 

häktas, om synnerliga skäl föreligger. Fråga om häktning prövas, efter 

framställning av kronofogdemyndigheten. av tingsrätten i den ort där 

kronofogdemyndigheten finns. 

När framställning om häktning har gjorts, skall förhandling äga rum inför 

rätten. Till förhandlingen skall kronofogdemyndigheten och, om hinder ej 
möter, den som avses med yrkandet kallas. Denne fär hämtas, om skäl 

föreligger därtill. Har han kallats till förhandlingen eller kan det antagas att 

han har avvikit eller eljest håller sig undan, utgör hans utevaro ej hinder för 

prövning av yrkandet. 

Rätten skall med högst två veckors mellanrum hålla förhandling för att 

pröva om den som är insatt i häkte fortfarande skall vara häktad. Före

ligger ej längre skäl för häktning. skall rätten omedelbart förordna att den 

häktade skall friges. 

17 § Vid förrättning får hus, rum eller förvaringsställe genomsökas, om 

det behövs för att verkställighet skall kunna ske. 

Behöver förrättningsmannen ha tillträde till utrymme som är tillslutet, 

får han låta öppna lås eller bereda sig tillträde på annat sätt. Han får dock 

ej bereda sig tillträde till bostad i innehavarens frånvaro annat än om 

underrättelse om tiden för förrättningen har sänts till innehavaren med 

posten eller lämnats på annat lämpligt sätt och det kan antagas att denne 

håller sig undan eller om eljest särskilda skäl föreligger. 

24 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Dl'I 2 
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För att genomföra förrättning får förrättningsmannen i övrigt använda 

tvång i den mån det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. 

Våld mot person får dock brukas endast om förrättningsmannen möter 

motstånd och i den mån det med hänsyn till förrättningens ändamål kan 

anses försvarligt. 

Beslut 

18 § Beslut skall. i den mån det behövs. ange de skäl på vilka det 

grundas. 
Beslut som fä.r överklagas skall innehälla upplysning om vad den som vill 

föra talan mot beslutet skall iakttaga. Sådan upplysning får dock 

utelämnas när den ~.r uppenbart obehövlig. 

19 § Kronofogdemyndighetens beslut länder till efterrättelse omedelbart. 

Vite får dock ej utsökas innan det beslut, varigenom kronofogdemyn

digheten har dömt ut vitet. har vunnit laga kraft. 

Verkställigheten fortgår även om talan förs mot kronofogdemyn

dighetens beslut. såvida ej annat är särskilt föreskrivet eller förordnas. 

20 § Kronofogdemyndigheten skall självmant pröva fråga om ändring 

eller rättelse av beslut, när sådan åtgärd är tilläten enligt bestämmelse i 

balken eller utan stöd av särskild bestämmelse och anledning föreligger 

därtill. Även frl\ga om avbrytande eller hävande av verkställighet i annat 

fall prövas självmant av kronofogdemyndigheten. om ej annat är före

skrivet. 

Beslut. som till följd av skrivfel. räknefel eller annat sådant förbiseende 

innehåller uppenbar oriktighet, fär rättas av kronofogdemyndigheten. Om 

det ej är obehövligt. skall part och annan sakägare beredas tillfälle att yttra 

sig innan rättelse sker. 

21 § Vad som i balken siigs om beslut gäller i tillämpliga delar även sådan 

åtgärd av kronofogdemyndigheten som inverkar på parts eller tredje mans 

rätt. 

Prövning av tvist 

22 § I tvist vid fördelning av medel som enligt 13 kap. 7 § tredje stycket 

prövas av kronofogdemyndigheten anses talan väckt när borgenären 

anmälde sitt anspråk. 

Om talan ej uppfyller vad som gäller för stämningsansökan i tvistemål, 

skall kronofogdemyndigheten anmoda borgenären att avhjälpa bristen. 
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23 § Kronofogdemyndigheten skall sätta ut muntlig förhandling i tvisten 

och kalla parterna till förhandlingen. I fråga om sådan förhandling giiller 

bestämmelserna om förhör i.10 § tredje stycket första meningen. 12 ~ 

första stycket och 14 §. Parts utevaro från förhandlingen utgör ej hinder 

för prövning av tvisten. 

Om bevisning gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken för tvistemål. 

Tvisten avgörs i samband med fördelning av de medel som tvisten rör. 

Avgörandet tas upp i beslutet om fördelningen. 

24 § Har enligt 4 kap. W. 21 eller 26 §eller 13 kap. 7 ~andra stycket före

läggande meddelats att väcka talan vid domstol. skall tvisten prövas av 

tingsriitten i den ort där kronofogdemyndigheten finns. om ej annat följer 

av andra stycket. 

Om föreliiggande har meddelats enligt 4 kap. 20. 21. 2.5 eller 26 * i fall •.Jf1 

tvisten rör egendom som avses i JO kap. 10 eller 12 * riittegängsbalken. 

gäller om domstols behörighet vad som sägs där. 

Har föreliiggande meddelats enligt 4 kap. n § första stycket eller 9 kap. 

12 § andra stycket. gliller om domstols behörighet vad som i allmänhet är 

föreskrivet därom. I fall som avses i 4 kap. n § andra stycket skall tvisten 

prövas. när frftga är om pantbrev i fastighet. av den tingsrätt som anges i 

I 0 kap. I 0 § rättegängshalken och eljest av tingsrätten i den ort där krono

fogdemyndigheten finns. 

I förelliggande skall ariges domstol vid vilken talan skall väckas. 

Ställande av säkerhet m.m. 

25 § Siikerhct som skall stiillas enligt hestiimmelse i denna balk skall 

bestå av pant eller borgen. Borgen skall ställas såsom för t:gen skuld och. 

om den ingås av tvä eller nera personer gemensamt. vara solidarisk. Är 

säkerheten ej godkänd av den till vars förman säkerheten skall gälla. skall 

den priivas av kronofogdemyndigheten. 

Om bank eller annan jämförbar penninginrättning skall ställa siikerhet. 

fär godtagas utfästelse av penninginrättningen att infria den förpliktelst: 

som säkerheten skall avse. 

Säkerheten skall tagas i förvar av kronofogdemyndigheten. 

26 § När säkerhet skall tagas i anspråk av kronofögdemyndigheten, fär 

pant tillgodogöras i den ordning som gäller för utmät! egendom. Borgen fär 

genast utsökas. 

27 § Staten, kommun, landstingskommun och kommunalförbund behö

ver ej ställa säkerhet. 

Vite fär ej föreläggas staten. 

Bila/NI 2 971 



Prop. 1980/81: 8 

Fordran som ej är förfallen och r·änta 

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

förfallodagen. beräknas till det belopp som efter fem procent årlig ränta 

utgör fordringens värde. Motsvarande gäller, om utfäst ränta är lägre än 
fem procent. 

29 § När medel som sökanden eller annan sakägare har fätt lyfta skall 
betalas tillbaka. utgår ränta enligt 5 §räntelagen (1975:635) från den dag 

medlen utbetalades till den dag återbetalning skall ske och enligt 6 § ränte

lagen för tiden därefter. 

Ränta utgår dock ej i den mån det beror på den som är berättigad till 

medlen att de ej har betalats tillbaka. 

Särskilda föreskrifter beträffande allmänna mål 

30 § Bestämmelserna i I, 2. 4 och 5 §§gäller ej i allmänt mål. I sådant mål 

gäller ej heller 6 §och 10 §andra och tredje styckena i frl'lga om sökanden. 

Vad som sägs i 29 §gäller ej heller beträffande sökanden i allmänt mål i fall 
då exekutionstiteln upphävs. 

Sökanden i allmänt mål företräds av kronofogdemyndigheten. I tvist 

som avses i 4 kap. 20-22, 25 ocil 26 §§. 9 kap. 12 §andra stycket och 13 

kap. 7 § andra stycket samt vid utförande av talan i överklagat utsök
ningsmål företräds dock sådan sökande av riksskatteverket. 

I allmänt mäl anses ansökan gjord. när indrivningshandlingarna kom in 
till kronofogdemyndigheten. 

3 kap. Exekutionstitlar 

Inledande bestämmelser 

1 § Verkställighet fär under de förutsättningar som anges i detta kapitel 

äga rum på grund av följande exekutionstitlar: 

I. dom. 
2. förlikning som är stadfäst av domstol, 

3. utslag och beslut i mål enligt lagsökningslagen (1978:000), 

4. skiljedom. 
5. förbindelse angående underhållsbidrag, 

6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt särskild bestämmelse får 

verkställas. 
7. handling som enligt särskild bestämmelse får läggas till grund för 

verkställighet. 
Vad som sägs om dom gäller, om ej annat föreskrivs, i tillämpliga delar 

även domstols utslag eller beslut. Godkänt strafföreläggande eller före
läggande av ordningsbot gäller som lagakraftägande dom. 
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2 § I vad mån verkställighet på grund av utländsk exekutionstitel får äga 

rum här i riket framgår av särskilda bestämmelser. 

Dom 

3 § Dom fär verkställas utan särskilda villkor, när den har vunnit laga 

kraft. 
Har talan fullföljts endast mot viss del av dom, får domen i övrigt, när 

det kan ske, verkställas såsom lagakraftägande dom. om ej annat 

förordnas med anledning av den fullföljda talan. 

4 § Dom som ej har vunnit laga kraft får verkställas i fall och under 

villkor som anges i 5- IO §§. 

Om hinder mot att utmätt egendom i sådant fall säljs eller influtna medel 

betalas ut finns bestämmelser i 8 kap. 4 §samt 13 kap. 14 §och 15 kap. 22 

§. 

5 § Dom varigenom betalningsskyldighet har ålagts får verkställas 

genast, om gäldenären ej hos kronofogdemyndighet 

nedsätter pengar som svarar mot fordringen jämte förrättningskostnader 

eller som pant ställer motsvarande tillgodohavande hos bank jämte den 

ränta som belöper därpå eller 

i fråga om underrätts dom ställer annan säkerhet för fordringen jämte 

ränta och förrättningskostnader. 
Fullgör gäldenären vad som har sagts nu först sedan åtgärd har vidtagits 

för verkställighet av domen, skall åtgärden återgå, om det kan ske. 

· 6 § Utan hinder av 5 * får verkställighet genast ske av 

I. dom varigenom betalningsskyldighet har ålagts i mål angående växel 
eller check, 

2. tredskodom varigenom betalningsskyldighet har ålagts den uteblivna 

parten, om ej annat förordnas med anledning av talan om återvinning. 

3. tingsrätts dom varigenom betalningsskyldighet har ålagts i mål som 

har handlagts enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre 

värden. om hovrätten vid talan mot domen har vägrat part prövningstill

stånd. Detta gäller dock ej om högsta domstolen förordnar annat med 

anledning av talan mot hovrättens beslut. 

7 § Dom varigenom någon har förpliktats att utge viss lös egendom fär 

verkställas genast. om säkerhet ställs för återbäring av egendomen jämte 

avkastning. 

8 § Har högre rätt förklarat talan mot dom förfallen. får domen verk

ställas genast utan hinder av ansökan om målets återupptagande, om ej 

annat förordnas med anledning av ansökningen. 
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9 § Bestiimmelserna i 7 och 8 ** gäller ej dom varigenom har ndömts 

sådan särskild rlittsverkan av brott som innefattar skyldighet att utge viss 

egendom. 

10 § Dom som enligt annan lag eller enligt förordnande av domstolen fär 

verkstllllas innan den har vunnit laga kraft verkställs såsom lagakraft

ägande dom. om ej annat följer av lagen eller förordnandet. 

11 § Ansökan om resning ell•:r återställande av försutten tid. beslut 

varigenom sådan ansökan har hfviljats eller besvär över domvilla hindrar 

ej verkställighet. om ej annat förordnas med anledning av ansökningen 

eller besvären. 

Förlikning 

12 § Förlikning som är stadffot av domstol verkstiills sil.som lagakraft

ägande dom. om ej annat förordnas med anledning av talan mot domen 

eller annan talan rörande förlikningen. 

Utslag och beslut i lagsökningsmål 

13 § Utslag eller beslut i lagsökningsmål varigenom betalningsskyldighet 

har älagts får verkställas genast. Har utmföningsgäldenären sökt åter

vinning eller anfört besvär. g1iller om verkställigheten vad som sägs i 5 * 
om underrätts dom. om ej domstolen förordnar att verkställighet ej fär liga 

rum tills vidare. 

14 § Utslag eller beslut i lagsök ningsmål i annat fall lin som avses i 13 § 

får verkställas såsom lagakraftä;~ande dom. om ej annat förordnas med 

anledning av talan om återvinnin.~ eller besvär. 

Skiljedom 

15 § Skiljedom som grundas på skiljeavtal får verkställas, om 

I. skiljeavtalet ej innehåller förbehåll om rätt för part att klandra 

domen, 

2. omständighet ej föreligger som gör domen ogiltig. även om talan ej 

förs mot domen. och 

3. det ej heller görs sannolikt att domen kan hävas enligt 21 § lagen 

( 1929: 145) om skiljemän. 

I fråga om ersättning till skiljeman fär skiljedomen verkställas. om tiden 

för parts talan mot domen i denna del har gått till ända utan att sådan talan 

har väckts och det ej föreligger omständighet som avses i första stycket 2. 
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16 § Bestämmelserna i 15 § tillämpas också på skiljedom som, utan att 

skiljeavtal föreligger, med stöd av bestämmelse i lag har meddelats enligt 

lagen ( 1929: 145) om skiljemän. 

Annan skiljedom som enligt lag skall lända till efterrättelse får verk

ställas. om det ej föreligger omständighet som gör domen ogiltig. även om 

talan ej förs mot domen. 

17 § Har talan mot skiljedom väckts vid domstol. kan denna förordna att 

verkställighet ej får äga rum tills vidare. 

Förbindelse angående underhållsbidrag 

18 § Skriftlig förbindelse angående underhållsbidrag enligt gifterm~ils

balJ.;en eller föräldrabalken eller angående bidrag som tillkommer kommun 

för barns vård enligt barnavårdslagen (1960:97) får. om den har bevittnats 

av två personer, verJ.;ställas i den män ej annat följer av särskilda före

skrifter. 

Har talan rörande förbindelse väckts vid domstol. kan denna förordna 

att verkställighet ej får äga rum tills vidare. 

Annan exekutionstitel 

19 § När beslut av förvaltningsmyndighet fär verkställas. tilWmpas vad 

som gäller om dom, om ej annat är föreskrivet. Om saken ej har blivit 

slutligt prövad. räknas beslutet som underrätts dom. 

20 § I fråga om handling som avses i I § första stycket 7 sker verkställig

het enligt va<l som är särskilt föreskrivet. 

Invändningar mot verkställighet 

21 § Visar svaranden att han har fullgjort betalningsskyldighet eller 

annan förpliktelse pä grund varav verkställighet söks, får verkställighet ej 

äga rum. Detsamma gäller om svaranden till kvittning åberopar fordran. 

som har fastställts genom exekutionstitel vilken får verkställas eller som 

grundar sig på skuldebrev eller annat skriftligt fordringsbevis. och 

allmänna förutsättningar för kvittning föreligger. 

Gör svaranden gällande att annat förhållande som rör parternas mellan

havande utgör hinder mot verkställighet och kan invändningen ej lämnas 

utan avseende, får verkställighet ej heller äga rum. 

Föreligger fall som avses i första eller andra stycket och har åtgärd för 

verkställighet redan vidtagits i målet, skall åtgärden återgå, om det kan 

ske. 
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Kronofogdemyndighetens be~lut med anledning av invändning som 

avses i första eller andra stycket hindrar ej att saken prövas i rättegång. 

Upphävande av exekutionstitel 

22 § Upphävs exekutionstitel, skall sökt verkställighet omedelbart in

ställas. Redan vidtagen åtgärd för verkställighet skall såvitt möjligt återgå. 

Sådan återgång skall ske genast. om ej annat har förordnats. I mål om 

utmätning eller införsel skall dock vidtagen åtgärd ej utan särskilt för

ordnande hävas förrän det avgörande varigenom exekutionstiteln har 

upphävts äger laga kraft. 

I mal om utmätning eller införsel skall kronofogdemyndigheten på 

begäran utsöka vad borgenären skall betala tillbaka. I annat mål skall 

myndigheten återställa besittning eller annat förhållande som har rubbats, 

om hinder ej möter. 

Den som har fått verkställighet är även skyldig att ersätta skada som 

svaranden har lidit genom verkställigheten. 

Särskilda föreskrifter beträffande allmänna mål 

23 § Bestämmelserna i 3-20 och 22 §§gäller ej i allmänt mål. 

Dom eller beslut varigenom har ålagts böter. vite eller sådan särskild 

rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet får ej verkställas 
förrän domen eller beslutet har vunnit laga kraft. Annan exekutionstitel i 

allmänt mål får verkställas innan den har vunnit laga kraft. om det är 

särskilt medgivet. 
Verkställighet av exekutionstitei i allmänt mål sker enligt vad som gäller 

om lagakraftägande dom. 

24 § Har saköreslängd, restlängd eller annan sådan handling upprättats 

för indrivning av fordran i allmänt mål, äger verkställighet rum med stöd 

av sådan handling. 

4 kap. Utmätning 

Inledande bestämmelser 

1 § Utmätning får äga rum när vcorkställighet rörande betalningsskyldig

het är medgiven enligt 3 kap .. om ~i annat följer av 2 §. 

När kronofogdemyndigheten enligt särskild föreskrift i denna balk får 

utsöka fordran eller kostnad, får ut11ätning också ske. 
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2 § Utmätning på grund av förbindelse som avses i 3 kap. 18 § fär ej ske 

för bidrag som har förfallit till betalning tidigare än tre år innan ansökan 

gjordes, om gäldenären gör gällande att bidraget är betalt och invänd

ningen ej kan med hänsyn till omständigheterna lämnas utan avseende. 

Motsvarande gäller i fråga om dom eller beslut angående underhållsbidrag 

enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken eller angående bidrag som till

kommer kommun för barns vård enligt 72 § andra stycket barnavårdslagen 

(1960:97) eller till hjälptagares försörjning enligt 40 ~ lagen (1956:2) om 

socialhjälp. i den mån bidragsskyldigheten avser tid efter domens eller 

beslutets meddelande. 
Utmätning för underhållsbidrag till make får ej heller ske på grund av 

förbindelse som avses i 3 kap. 18 ~. om makarna ej under den tid som 

bidraget avser levde och alltjämt lever åtskilda. 

3 § Genom utmätning får tagas i anspråk egendom som ej är undantagen 

enligt 5 kap. eller på grund av särskild föreskrift. 

I den mån pantbrev i skepp eller fastighet ej utgör säkerhet för fordran 

får det utmätas hos den intecknade egendomens ägare. Motsvarande gäller 

skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg. 

För utmätning av lön och vissa andra förmåner gäller enligt 7 kap. 

särskilda villkor. 

Utmätningsordningen 

4 § Av utmätningsbar egendom bör i första hand tagas i anspråk sådan 

tillgång som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, 

förlust eller annan olägenhet för gäldenären. 
Borgenär vars fordran är förenad med särskild förmånsrätt har dock rätt 

att i första hand fä utmätning av egendom vari förmånsrätten gäller. Han 
har ej rätt att fä utmätning av annan tillgång. om det är till skada för annan 

sökande. Detta hindrar dock ej att. när det behövs, annan tillgång utmäts 

för fordringen, om det sker på villkor att betalning i första hand skall utgå 

ur den egendom vari borgenären har förmånsrätt. 

5 § Registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till 

luftfartyg eller fast egendom får endast om sökanden begär det utmätas för 

fordran som ej är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. 

6 § Tillgångar som hör samman bör ej skiljas utan särskilda skäl. 

Vad som är tillbehör till fartyg. luftfartyg eller fastighet får ej utmätas 

särskilt för sig. 

Omfattar inteckning i luftfartyg även reservdelar. får ej någon av de på 

viss plats förvarade reservdelarna utmätas särskilt för sig utan intecknings

havarens samtycke. 
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7 § Lös egendom får utmäta~; endast om egendomen är tillgänglig vid 

förr~ittning eller om egendomen ändå på grund av registrering. upplys

ningar vid förhör eller annan utredning kan identifieras och hinder ej kan 

antagas möta mot säkerställande av utmätningen enligt vad som sägs i 6 

kap. 
Här i riket registrerat skepp eller luftfartyg fär dock utmätas även om 

hinder mot siikerstiillande av utmätningen kan antagas föreligga. 

Förfarandet 

8 § Utmiitning söks ho~ den kronofogdemyndighet i vars distrikt gälde

nären har sitt hem vist. 

Utmiitning av egendom som finns i annat distrikt får även sökas hos 

kronofogdemyndigheten i det distrikt där egendomen finns eller. i fråga 

om fartyg eller luftfartyg. dit det väntas. Utmätning av fartyg fär även 

sökas där fartyget har sin hemort. Utmätning av fordran fär också sökas 

där sekundogi\ldenären finns. liven om fordringen skall anses finnas i annat 

distrikt. 

Kronofogdemyndighet som ej är behörig enligt första eller andra stycket 

för utan hinder därav i brtldskande fall vidtaga åtgärd som avses i 6 kap. 12 

§ innan mttlet enligt 2 kap. 4 § överlämnas till kronofogdemyndighet som 

är behörig. 

9 § Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning som påkallas av 

ansökningens innehåll. gäldeniirens förhållanden och övriga omstän

digheter undersöka huruvida gäldenären har utmätningsbar egendom. 

10 § Utmkitning skall ske sa snart som möjligt efter det att behövliga 

handlingar har kommit in till kronofogdemyndigheten. 

Uimnar sökanden anständ med utmätning och varar anståndet längre än 

sex månader från dagen för ansökningen. är denna förfallen. 

Om sökanden ger anstånd fler än två gånger, är ansökningen också för

fallen. 

11 § Har två eller flera sökt utmätning mot samma gäldenär. skall 

utmätning för fordringarna ske ;>amtidigt, om ej utmätning för någon av 

fordringarna därigenom fördröjs oskäligt. 

Bestämmelserna i I .'.i kap. 16 § första stycket om jämkning av underhålls

bidrag vid införsel tillämpas ock~;å vid utmätning. 

12 § Innan utmätning sker skall underrättelse om målet sändas till gälde

nären med posten eller lämnas pt annat lämpligt sätt. Underrättelsen skall 

ske så tidigt att gäldenären kan beräknas fä tillräcklig tid att bevaka sin 

rätt. 
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Föreligger risk all gäldenären skaffar undan eller förstör egendom eller 

är saken eljest brådskande. behöver gäldenären ej underrättas. Under

rättelse behövs ej heller. om gäldenären saknar känt hemvist och det ej har 

kunnat klarläggas var han uppehäller sig. 

13 * Utmätning fär ske utan hinder av att gäldenären ej är närvarande, 

om det ej behövs att han får tillfälle att yttra sig vid förrättningen. 

Upplysningsplikt 

14 * Giildenären är skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som 

kronofögdemyndigheten behöver. 

Kronofogdemyndigheten kan ålägga gäldenären att inge förteckning 

över sina tillgångar. Vid behov kan myndigheten förordna lämplig person · 

att biträda gäldenären vid upprättande av förteckningen. 

Giildenären kan ocksi'l åläggas att på heder och samvete skriftligen 

bekräfta de uppgifter om sina tillgångar som han har lämnat vid förhör eller 

i förte.:kning. 

15 § Tredje man är skyldig att uppge huruvida gäldenären har fordran hos 

honom eller annat mellanhavande med honom av ekonomisk betydelse 

samt att ange den närmare beskaffenheten av sådant mellanhavande. 

16 * Betriiffande förhör med giildenären eller tredje man och i fråga om 

tv:ingsmedel i samband med att upplysningar begärs av gäldenären eller 

tredje man finns bestämmelser i 2 kap. 10-16 §§. 

Förhållandet till tredje man 

17 § Egendom får utmätas. om det på grund av vad som har blivit 

upplyst kan anses framgå att egendomen tillhör gäldenären eller om han 

enligt vad som sägs nedan får antagas vara ägare. 

18 * Giildenären antas vara iigare till lös egendom som är i hans besitt

ning, om det ej framgår att den tillhör tredje man. 

I fräga om registrerat skepp eller registrerat luftfartyg gäller dock att 

egendomen antas tillhöra gäldenären. om denne är inskriven som ägare 

och det ej framgår att egendomen tillhör tredje man. 

19 § Om gäldenären och hans make eller annan som varaktigt samman

bor med honom har lös egendom i sin gemensamma besittning, antas de 

vara samägare. såvida det ej görs sannolikt att egendomen tillhör endera 

och det ej heller framgår att den tillhör någon annan. Vad som har sagts nu 

gäller ej registrerat skepp eller registrerat luftfartyg. 
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20 § Utmäts lös egendom enligt 17 - 19 §~ trots att tredje man har gjort 

gällande bättre rätt till egendomen, skall kronofogdemyndigheten. om skäl 

föreligger. förelägga tredje mannen att väcka talan i saken mot sökanden 

och gäldenären inom en månat1 från det att föreläggandet har delgivits 

honom. Detsamma gäller. om tredje man gör gällande bättre rätt först 

sedan utmätning har skett. 

Första stycket gäller också när tredje man gör gällande att han äger 

utrustning eller annat som framstår som tillbehör till utmätt lös egendom. 

Väcker tredje man ej talan i enlighet med föreläggande enligt första eller 

andra stycket, har han förlorat sin rätt mot sökanden. om ej denne har 

väckt talan i saken mot tredje mannen inom den nämnda tiden. 

21 § Kan lös egendom ej utmtitas enligt 17- 19 ~§ men föreligger 

sannolika skäl att egendomen tillhör gäldenären. fär den utmätas med 

förbehåll för tredje mans rlitt. Vad som har sagts nu gäller ej registrerat 

skepp eller registrerat luftfartyg. 

Kronofogdemyndigheten skall. om det ej av särskilda skäl är obehövligt. 

förelägga sökanden att väcka talan i saken mot tredje mannen inom en 

månad från det att föreläggandet har delgivits honom. Väcker sökanden ej 

talan i enlighet med föreläggandet. skall utmätningen hävas. om ej tredje 

mannen har väckt talan i saken mot sökanden inom den nämnda tiden. 

22 § Har fordran eller annan rättighet blivit utmätt och råder tvist om 

fordringens eller rättighetens be~tånd, skall kronofogdemyndigheten, om 
skäl föreligger, förelägga sökanden att väcka talan i saken mot tredje 

mannen inom en månad från det att förcHiggandet har delgivits honom. 
Väcker sökanden ej talan i enlighet med föreläggandet, skall utmätningen 

hävas, om ej tredje mannen har väckt talan i saken mot sökanden inom 

den nämnda tiden. 
Första stycket gäller även när tvisten i fall som avses i 3 ~ andra stycket 

rör i vad m~m utmätt pantbrev eller annan inteckningshandling utgör 

säkerhet för fordran. 

23 § Gäldenären antas vara ägare till fast egendom på vilken han har 

lagfart, om det ej framgår att den tillhör tredje man. 

24 § När överlåtelse av fast eg1~ndom beror av villkor som ännu ej är 

uppfyllt. hindrar ej överlåtelsen att egendomen utmäts för fordran hos 

överlåtaren. Utmätningen omfattar i sådant fall liven överlåtarens rätt mot 

den som har förvärvat egendomen. Uppfylls villkoret, gäller utmätningen 

därefter endast överlåtarens rätt mot förvärvaren. 

Utmätning av fast egendom får även äga rum för fordran hos den som 

har förvärvat egendomen, fastän hans förvärv beror av villkor. Ätergår 

hans förvärv, omfattar utmätninf:en därefter endast den rätt som han i 

sådant fall har mot den som överlät egendomen. 
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25 § Utmiits fast egendom och gör tredje man gällande biittre rätt till 

egendomen eller vad som framstår som tillbehör till fastigheten. gäller vad 

som s;igs i 20 *. 
26 § Sedan utmätt egendom har sålts eller utmätt fordran har drivits in, 

gäller beträffande rätten till influtna medel vad som sägs i 20 och 25 *~.om 
ej tredje mannen efter föreliiggande har förlorat sin rätt mot sökanden. 

Om tredje mans rätt i övrigt sedan utmätt egendom har sålts eller utmätt 

fordran har drivits in finns bestiimmelser i 14 kap. 

Utmätningsverkan av domstols beslut eller av betalning till kronofogdemyn

digheten 

27 § Har domstol fastställt att förfallen fordran skall utgå med särskild 

förmånsrätt i registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reserv

delar till luftfartyg eller fast egendom. skall egendomen omedelbart anses 

utmätt. 

Denna vert..an förfaller. om ej försäljning begärs hos kronofogdemyn

digheten inom två månader från det att domstolens beslut vann laga kraft. 

28 § Medel vilka gäldenären betalar till kronofogdemyndigheten i an

hängigt mål anses omedelbart utmätta i målet, om betalningen ej har skett 

med villkor som strider häremot. 

Verkan av utmätning 

29 § När utmätning har beslutats, får gäldenären ej till skada för sökan

den förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt. om ej 

kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger det av särskil

da skäl. 

Första stycket utgör ej hinder mot pantsättning av pantbrev eller annan 

inteckningshandling som gäller i egendomen. Om förhud mot pantsättning 

av sådan handling när den har tagits om hand av kronofogdemyndigheten 

finns bestämmelser i 6 kap. 5 §och 12 kap. 5 §. 

Om nyttjandet av utmätt egendom m.m. finns bestämmelser i 6 kap. 4 § 

andra stycket och 12 kap. 6-10 §§. 

30 § Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet. om ej annat följer 

av andra stycket eller 7 kap. 13 §. 

Utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade 

reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför ej förmånsrätt 

förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskriv

ningsdag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, 

skall den utmätning som skedde först ha företräde. Om här i riket registre-
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rat skepp eller luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i främmande stat 

innan det har tagits om hand av kronofogdemyndigheten, skall den rätt 

som har vunnits genom den förra utmätningen gälla som panträtt. 

Utmätning av fast egendom medför företräde framför rättighet i egen

domen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på 

den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks. 

31 § Utmätning ger kronofogdemyndigheten rätt att vidtaga de åtgärder 

beträffande egendomen som behövs för att sökandens rätt skall tagas till 

vara. Kronofogdemyndigheten har härvid samma befogenheter som 

annars tillkommer egendomens ägare. Myndigheten får dock ej väcka 

talan vid domstol eller svara i mM angående egendomen. 

Sammanträffande av utmätningar· 

32 § Om viss egendom utmäts av mer än en kronofogdemyndighet. skall 

målen i fortsättningen handläggas gemensamt av den kronofogdemyn
dighet som myndigheterna i samråd beslutar om eller som utses av den 

kronofogdemyndighet i vars distrikt gäldenären har sitt hemvist. 

Innan kronofogdemyndighet enligt första stycket överlämnar mål skall 

den vidtaga sådana i 6 kap. föreskrivna åtgärder som ej bör anstå. 

Hävande av utmätning och annan rättelse 

33 § Om det genom rättegång eller på annat sätt blir utrett att utmätt 

egendom tillhörde tredje man. skall utmätningen hävas, såvida ej tredje 

mannen efter föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden. Har 

egendomen sålts. gäller hävandet av utmätningen endast rätten till influtna 
medel. 

Utmätning skall också hävas, om försäljning av egendomen eller in

drivning av utmätt fordran ej kan antagas ge ett överskott som gör 

åtgärden försvarlig. 

34 § Finner kronofogdemyndigheten av annat skäl än som anges i 33 §att 

viss egendom ej borde ha utmätts. skall rättelse ske. Sådan rättelse får 

dock ej vidtagas senare än två veckor från utmätningsbeslutet. 

35 § Kronofogdemyndigheten >kall, om ej särskilda skäl föranleder 

annat. höra sökanden innan rättelse sker enligt 33 eller 34 §. 

Särskild föreskrift beträffande aUmänna mål 

36 § Bestämmelserna i 10 § gäller ej i allmänt mål. 
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5 kap. Undantag från utmätning 

Undantag med hänsyn till gäldenärens behov 

1 § Från utmätning undantas 

I. kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens 

personliga bruk, till skäligt värde, 

2. möbler, husgeråd och annan utrustning, i den mån egendomen är 

nödvändig för ett hem och dess skötsel, 

3. arbetsredskap och annan utrustning som behövs för gäldenärens 

förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning samt djur, foder och sådant som 

i övrigt behövs för hans försörjning, allt till skäligt värde. 

4. föremål med sådant övervägande personligt värde för gäldenären att 

det måste anses uppenbart obilligt att taga egendomen i anspråk. 

5. hyresrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad 

eller behövs för hans förvärvsverksamhet. även om hyresrätten får över

låtas, 

6. bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande 

bostad, såvida ej gäldenären vid förvärv av bostadsrätten har åsidosatt till

börlig hänsyn mot sina borgenärer eller det med hänsyn till gäldenärens 

behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från 

utmätning. 

7. pengar. banktillgodohavande. annan fordran och förnödenheter. i den 

mån annat ej är föreskrivet och tillgången skäligen fordras för underhåll åt 

gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta. dock ej utan 

synnerliga skäl för längre tid än en månad. 

2 § När gäldenären har familj. bestäms vad som får undantagas enligt I § 

med skälig hänsyn även till vad familjen brukar eller behöver. 

Om gäldenären eller någon som tillhör hans familj lider av lyte eller 

allvarlig sjukdom. skall det beaktas. 

Undantag enligt I § 7 bestäms med skälig hänsyn även till gäldenärens 

underhållsbörda. 

3 § Vid utmätning hos dödsbo gäller I och 2 9§ i fråga om dödsboet 

tillhörig egendom som den dödes efterlevande familj brukar eller behöver. 

I stället för I § 7 gäller dock 18 kap. 5 §andra stycket ärvdabalken. 

I övrigt är I och 2 §§ ej tillämpliga vid utmätning hos juridisk person. 

4 § Om egendom som avses i I § I - 3 har sådant värde att den ej kan 

undantagas enligt vad som sägs där, får utmätning ske med förbehåll att 

gäldenären efter egendomens försäljning skall av den behållna köpeskil

lingen utfå visst skäligt belopp för att kunna anskaffa vad han behöver i 

den sålda egendomens ställe. 
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Undantag på grund av egendomens beskaffenhet eller särskild föreskrift 

5 § Egendom, som ej får överlåtas till följd av sin beskaffenhet, enligt 

föreskrift vid gåva eller i testamente eller på annan grund som gäller mot 

borgenärerna, får ej heller utmätas, om ej annat följer av lag. 

6 § Medel, som för särskilt angivet ändamål har anvisats gäldenären av 

staten. kommun eller annan menighet eller av samfund. stiftelse eller 

inrättning med allmännyttigt syf:e eller har samlats in bland allmänheten. 

får ej utmätas. om det strider mot det angivna ändamålet. 
Sedan medlen har hetalats ut, gäller förbudet mot utmätning så länge de 

hålls avskilda. 

7 § Skadestånd, som tillkommer gäldenären med anledning av person

skada. frihetsberövande. falskt ä:aL ärekränkning eller annat sådant. får ej 

utmätas medan skadeståndet in nestär hos den som skall utge det. Har 

skadeståndet bestämts att utgå som livränta, gäller vad som har sagts nu 

rätten till livräntan. 
Sedan skadeståndet har betalats ut, får vad som hålls avskilt ej utmätas, 

om skadeståndet skall tillgodose försörjningsbehov som alltjämt kvarstår 

eller, i annat fall, om mindre än två år har förflutit frän det all medlen 

betalades ut. 

8 § Rätt till pension eller till annan livränta än som avses i 7 § får ej 

utmätas i den mån rättigheten behövs för gäldenärens försörjning och full

görande av underhållsskyldighet som åvilar honom. Detta gäller dock ej, 

om gäldenären vid förvärv av rfttigheten har åsidosatt tillbörlig hänsyn 

mot sina borgenärer. 

9 § När rätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annat sådant ej får 

utmätas, får ej heller rätt till vederlag för utnyttjande av rättigheten 

utmätas innan denna har utnyttjats så som förutsätts för att vederlag skall 

utgå och vederlaget kan beräknas. 

10 § Om förbud mot utmätning i vissa andra fall gäller särskilda bestäm

melser. 

11 § Beträffande utmätning av lön och vissa andra förmåner finns 

bestämmelser i 7 kap. 

12 § Medel som ej får utmätas medan de innestår hos annan får ej heller 

sedan de har betalats ut utmätas fön-än dagen efter utbetalningen. 
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Pantsatt egendom m.m. 

13 § Bestämmelserna i I -9 §§ hindrar ej att utmätning iiger rum för 

fordran som är förenad med pant- eller retentionsrätt i egendomen. 

Nämnda bestämmelser hindrar ej heller utmätning av egendom som har 

belagts med kvarstad för fordran. 

Förfarandet vid prövningen 

14 § Gäldenären skall lämna de uppgifter som är tillgiingliga för honom 

och som behövs för kronofogdemyndighetens prövning av vad som bör 

undantagas från utmätning. Myndigheten skall förfara efter vad som är 

känt eller kan utrönas utan omgång. 

IS § Anvisar gäldenären viss egendom till utmätning. hindrar bestäm

melserna i 1-12 §§ ej att egendomen utmäts. om den kan överlåtas och 

utmiitning ej uppenbart strider mot vad som är påkallat av hänsyn till 

gäldenärens eller hans familjs behov. 

6 kap. Säkerställande av utmätning 

Åtgärder beträffande lös egendom 

I § Utmätning av lös egendom skall utan dröjsmål säkerställas enligt vad 

som sägs i 2-8 §§,om ej annat följer av vad som föreskrivs nedan. 

Utmäts här i riket registrernt skepp eller luftfartyg trots att hinder före

ligger mot att säkerställa utmätningen. skall säkerställande ske utan 

dröjsmål sedan hindret har bortfallit. 

När registrerat skepp, registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar 

till luftfartyg enligt 4 kap. 27 § skall anses utmätta. skall åtgärd för säker

ställande ej utan särskilt yrkande vidtagas innan försäljning har begärts. 

2 § Pengar samt löpande skuldebrev och annan handling, vars före

teende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller påkalla fullgörande av 

annan förpliktelse, skall tagas i förvar. 

Detsamma gäller. om pantbrev i skepp eller fastighet eller skuldebrev 

som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg utmäts hos den 

intecknade egendomens ägare. 

Kan det antagas att handling som avses i första eller andra stycket 

undanhålls eller har förkommit. skall i stället sekundogäldenär eller annan 

förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till annan än krono

fogdemyndigheten eller den som myndigheten anvisar. 

25 Riksdagen 1980/81. l sam/. Nr 8. Del 2 
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3 § Utmäts annan fordran eller rättighet än som avses i 2 §. skall 

sekundogäldenär eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin 

förpliktelse till annan än kronofogdemyndigheten eller den som myndig

heten anvisar. 
Vid utmätning av rättighet som avses i 7 kap. jordabalken eller av 

byggnad på ofri grund skall fastighetens ägare underrättas. Om utmätning 

av bostadsrätt underrättas bostadsrättsföreningen. 

4 § Annan lös egendom än som avses i 2 och 3 §§ skall tagas i förvar 

eller. om den lämnas i gäldenärens besittning. förseglas eller märkas som 

utmätt. såvida det ej framstår som obehövligt. 

Utmätt egendom som ej tas i .:örvar eller förseglas fär nyttjas av gälde

nären. om ej kronofogdemyndigheten beslutar annat. 

5 § Pantbrev eller annan inteckningshandling. som gäller i utmätt skepp 

eller luftfartyg eller i utmätta reservdelar till luftfartyg och ej har belånats, 

skall på anmodan överlämnas till kronofogdemyndigheten och får därefter 

ej pantförskrivas utan myndighe1ens tillstånd. 

6 § Förbehåll om återtaganderiitt hindrar ej att egendomen tas i förvar. 

förseglas eller märks. om den har utmätts hos förvärvaren. 

Överlåtaren skall underrättas om utmätningen. 

7 § Egendom som är i tredje mans besittning får tagas i förvar, förseglas 

eller märkas. när sådan åtgärd föreskrivs i 2-5 §§. I fråga om pantbrev 

eller annan inteckningshandling som är belånad tillämpas detta dock 

endast om särskilda skäl föreligger. Tas egendomen ej i förvar. skall 

förbud meddelas innehavaren att utan kronofogdemyndighetens tillstånd 

utge egendomen eller vidtaga annan åtgärd med den till skada för sökan

den. 
Om tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt i egendom som tas i 

förvar, innehar kronofogdemyndigheten egendomen för hans räkning. 

8 § Även annan handling än som har nämnts ovan får tagas i förvar, om 

handlingen visar gäldenärens rätt till utmätt egendom eller behövs vid 

nyttjande av egendomen. I fråga om sådan handling gäller vad som sägs i 

7§. 

9 § Kronofogdemyndigheten skall så snart som möjligt förteckna och 

värdera utmätt lös egendom. Vid behov får sakkunnig person anlitas för 

värderingen. 
Även handlingar som tas i förvar skall förtecknas. 
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10 * Utöver vad som följer av 1-9 §§ skall kronofogdemyndigheten 

vidtaga de åtgärder som i varje särskilt fall behövs för att utmätning skall 

säkerställas. 

11 * Utmäts egendom som redan är utmätt för annan fordran eller belagd 

med kvarstad. skall åtgärderna för säkerställande av utmätningen anpassas 

därefter. 

Provisorisk åtgärd 

12 § Kan utmätning av viss lös egendom ej ske genast. får kronofogde

myndigheten likväl vid behov taga egendomen i förvar eller vidtaga annan 

åtgärd som anges i 1- IO ~§. 

När sädan åtgärd har vidtagits. gäller vad som sägs i 4 kap. 29 §. 

Åtgärden får ej bestä längre än som är nödvändigt. Har utmätning ej följt 

inom två veckor, skall l'ltgärden hävas. Är tvist om sökandens fordran 

anhängig vid domstol. kan dock denna förordna att åtgärden skall bestå 

tills vidare. 

Åtgärder beträffande fast egendom 

13 § Om åtgärder beträffande utmätt fast egendom och om dess nyttjande 

finns föreskrifter i 12 kap. 3- 10 §§. 

14 § I fall som avses i 4 kap. 24 § skall tredje mannen underrättas och 

förbud meddelas honom att till annan än kronofogdemyndigheten eller 

den som myndigheten anvisar betala eller återbetala köpeskilling eller utge 

annat som på grund av avtalet kan tillkomma gäldenären. 

7 kap. Utmätning av lön m.m. 

Allmänna bestämmelser 

J § Bestämmelserna i detta kapitel gäller i fråga om utmätning av 

I. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön. ackordslön, 

provision eller annan gottgörelse, 

2. annan ersättning för arbetsinsats av gäldenären. om dennes ställning 

är jämförlig med en arbetstagares. 
3. vad som utgår som pension eller livränta, 

4. sjukpenning och annan dagersättning. som utgår på grund av sjukdom 

eller olycksfall eller av annan sådan anledning. 

Bestämmelserna i detta kapitel är ej tillämpliga när gäldenären är dödsbo 

eller annan juridisk person. 
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För vissa fall när skälig lö1 ej utgår för gäldenärens arbete finns 

särskilda bcstlimmelscr i 18 *. 
2 § Vad snm föreskrivs om utmätning av lön gäller också vid utmätning 

av annan förmån som avses i 1 §.om ej annat anges. Bestämmelser om ar

betsgivare gäller därvid den sorr. utger förmånen. 

Villkor för utmätning 

3 § Liin som innestår hos arb·~tsgivaren får utmätas genom att arbets

givaren ttläggs att innehålla och tillställa kronofogdemyndigheten viss del. 

Beslut om utmätning fär meddelas beträffande lön som förfaller under viss 

i beslutet angiven tid eller beträffande viss lönepost. 

4 § Lön får tagas i anspråk genom utmätning endast i den mån lönen 

uppenbart överstiger vad som behövs för gäldenärens och hans familjs 

undcrhtill samt till fullgörande av underhtillsskyldighet som i övrigt åvilar 

honom. Om utmätningen avser ackordslön, provision eller annan ersätt

ning som innestår för längre tid :in en månad. skall särskild hänsyn tagas 

till detta förhållande. 

5 § Utan gäldenärens medgivande i målet fär utmätning ej under ett och 

samma kalenderår tillämpas sammanlagt längre tid än sex månader. 
Utmätning får ej heller under två kalenderår efter varandra ske så att 
lönen i en följd eller utan större uppehåll tas i anspråk under längre tid än 

sex månader. Det bör om möjligt undvikas att lönen tas i anspråk under 

gäldenärens semester eller i omedelbar anknytning till denna. Medgivande 

som anges ovan kan återkallas av gäldenären. 
Första stycket är ej tillämpligt vid utmätning av ackordslön. provision 

eller annan ersättning som innestär för längre tid än en månad. Meddelas i 

annat fall beslut om utmätning beträffande viss lönepost, skall beslutet vid 

tillämpning av första stycket anses gälla den tid på vilken den posten 

belöper. 

Om belopp som utgår som pension eller livränta förfaller med längre 

mellanrum än en månad. får utmätning därav ej ske i vidare mån än om de 

hade förfallit månadsvis. 

6 § Ersättning som utgår i stälkt för semester och innestår hos arbets

givaren får ej i något fall utmäta~. utan gäldenärens medgivande i målet. 

Detta gäller även semestermedel som av arbetsgivaren har betalats till 

särskild kassa och innestår hos denna. 
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Förfarandet 

7 § Innan beslut om utmätning meddelas skall gäldenären beredas till

fälle att yttra sig. om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt. Gäldenären 

behöver dock ej höras när han byter anställning och beslut skall meddelas 
om utmätning hos den nya arbetsgivaren. 

8 § Kronofogdemyndigheten bestämmer dels hur mycket som högst får 

innehällas vid varje avlöningstillfälle (utmätningsbeloppet). dels det 

belopp som enligt 4 § skall förbehållas gäldenären (det utmätningsfria 

beloppet). 

Vid beslut om utmätning av sjukpenning eller annan dagersättning som 

avses i I § första stycket 4 skall utmätningsbeloppet och det utmätningsfria 

beloppet bestämmas per dag. 

9 § Om särskilda skäl föreligger. får kronofogdemyndigheten ålägga 

arbetsgivaren att anpassa sättet för lönens utbetalande så att utmätning 

kan verkställas i därför lämpad ordning. 

10 § Beslut om utmätning skall ändras. om anledning föreligger. 

11 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta arbetsgivaren angående 

beslut om utmätning och i fråga som avses i 9 eller 10 §. 

Företrädesordning 

12 § Skatteavdrag har företräde framför utmätning. Om förhållandet 

mellan införsel och utmätning finns bestämmelser i 15 kap. 17 §. 

13 § Utmätningen medför förmä.nsrätt när det belopp som skall inne

hållas har förfallit till betalning. 

14 § Har beslut om utmätning för viss fordran meddelats beträffande 

belopp som utgår som pension eller livränta och blir därefter rättigheten 

som sådan utmätt för annan fordran. skall den senare utmätningen anses 

ha skett även för obetald del av den förra fordringen. 

15 § Försätts gäldenären i konkurs. får beslut om utmätning ej tillämpas 

beträffande lön som förfaller under konkursen. 

Arbetsgivares skyldigheter 

16 § Utmätningsbeloppet skall innehållas endast i den mån lönen över

skjuter det utmätningsfria beloppet. 
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Arbetsgivaren skall tillställa kronofogdemyndigheten innehållet belopp 

på tid och sätt som myndigheten bestämmer. Om särskild anledning före

ligger. fär arhetsgivaren åläggas att omedelbart tillställa myndigheten inne

hållet belopp. 

17 § Betalar arbetsgivaren ut lön i uppenhar strid mot beslut om 

utmiitning eller underli'!ter han att inom föreskriven tid eller pä anfordran 

tillställa kronofogdemyndigheten innehållet belopp. får hos arbetsgivaren 

genast utsökas vad denne skulle ha innehållit eller har innehållit. 

18 § Arbetar gäldenären i annans förvärvsverksamhet utan lön eller mot 

uppenbart för låg ersättning och kan till följd därav utmätning ej äga rum, 

får kronofogdemyndigheten tifägga arbetsgivaren att, för tid efter det att 

beslut därom har meddelats och till dess annat förordnas, till myndig

heten utge sa mycket som hade kunnat tagas ut genom utmätning om 

skälig lön hade utgått för arbetet. Innan beslut meddelas skall gäldenären 

och arhetsgivaren beredas tillfälle att yttra sig. 

Åtgärd som avses i första stycket räknas som utmätning av lön. Under

låter arbetsgivaren att utge belopp som har bestämts genom beslutet, 

gäller vad som sägs i 17 *. 

Särskilda bestämmelser 

19 § Samtidigt som utmätning sker av lön får även annan tillgång utmätas 

till säkerhet för sökandens fordran. Med vidare ätgärd i den delen får 

anstå under högst ett år i avvaktan på att lön innehålls till betalning av 

fordringen. 

20 § Sedan lön har betalats ut. gäller om utmätning av medlen vad som 

sägs i 5 kap. 

Ansvar 

21 § Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att 

inom föreskriven tid tillställa kmnofogdemyndigheten belopp som skulle 

ha innehållits enligt beslut om utmätning, döms till böter. 

8 kap. Allmänna bestämmelse;r om exekutiv försäljning m.m. 

Inledande föreskrifter 

1 § Utmätt egendom säljs genom kronofogdemyndighetens försorg. 

9 kap. finns föreskrifter om indrivning av utmätt fordran och om 

åtgärder efter utmätning av pantbrev eller intecknat skuldebrev. 
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Bestämmelser om försäljning av utmätt egendom gäller i tillämpliga delar 

även när egendom skall säljas exekutivt under konkurs. 

2 § Visar sökanden att hans fordran är förenad med bättre särskild 

förmånsrätt än som följer av utmätningen. kan han begära att försäljnings

villkoren bestäms med hänsyn till förstnämnda förmånsrätt. Beträffande 

egendom för vilken enligt J0-12 kap. skyddsbelopp skall bestämmas 

gäller om sådan begäran vad som föreskrivs om utövande av borgenärs 

anslutnings rätt. 

Tidsfrist för försäljning och hinder mot försäljning 

3 § Försäljning av utmätt egendom skall ske utan onödigt dröjsmål. om 

ej hinder möter. I 10-12 kap. föreskrivs särskilda tidsfrister beträffande 

egendom som avses där. 

Kronofogdemyndigheten får bevilja anstånd med försäljningen på be

gäran av utmätningssökanden eller gäldenären. På begäran av gäldenären 

får anstånd beviljas endast om utmätningssökanden medger det eller 

särskilda skiil föreligger. 

4 § När utmätning har skett på grund av dom som avses i 3 kap. S §.får 

egendomen ej säljas utan gäldenärens samtycke. om ej domen äger laga 

kraft. Motsvarande gäller. om utmätning har skett på grund av utslag eller 

beslut i lagsökningsmål och utmätningsgäldenären har sökt återvinning 

eller anfört besvär. 
Lös egendom som har betydande värde eller fast egendom får ej heller i 

annat fall säljas utan gäldenärens samtycke, om ej exekutionstiteln äger 

laga kraft eller fär verkställas såsom lagakraftägande dom. 
Lös egendom som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård 

bör utan hinder av första eller andra stycket säljas så snart som möjligt. 

S § Har tredje man eller sökanden enligt 4 kap. 20, 21 eller 25 § förelagts 

att väcka talan och är tvisten av väsentlig betydelse. får den utmätta 

egendomen ej utan tredje mannens samtycke säljas innan tvisten har 
blivit slutligt avgjord eller, när föreläggandet har givits tredje mannen. 

tiden för väckande av talan har gått ut. Egendom som avses i 4 § tredje 

stycket ovan fär dock säljas utan hinder av vad som har sagts nu. 

Pågår i annat fall rättegång om utmätt egendom, får kronofogdemyn

digheten ge det anstånd med försäljningen som är påkallat av omständig

heterna. 

6 § När utmätning har skett hos dödsbo, får egendomen ej utan 

dödsboets samtycke säljas innan en månad har förflutit från det att boupp

teckning förrättades eller tiden för förrättandet gick ut eller. om boet 
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förvaltas av boutredningsman, innan uppgörelse har skett med borge

närerna. Försäljning fär dock ske. om sökanden har särskild förmånsrätt i 

egendomen på annan grund ~in utmiitningen eller om egendomen är sådan 

som avses i 4 * tredje stycket. 

När andel i dödsbo har utmälls. bör skifte avvaktas. om det ej medför 

oskäligt dröjsmål. 

7 § I fråga om fast egendom föreskrivs särskilda hinder mot försäljning i 

12 kap. 

Andel i egendom 

8 § Har utmätning skett av andel i viss egendom som tillhör två. eller flera 

och är lagen ( 1904:48 s. I) om samäganderätt tillämplig. kan krono

fogdemyndigheten på yrkande av sökanden. gäldenären eller annan 

delägare förordna att hela egendomen skall säljas. När någon av nämnda 

sakägare har framställt så.dant yrkande. skall de övriga beredas tillfälle att 

yttra sig över yrkandet. I fråga om hinder mot försäljningen gäller 6 och 7 

§§ lagen om samäganderätt. 

Första stycket gäller ej andel i fordran, om andelen utan olägenhet kan 

drivas in för sig. Är så ej fallet. gäller första stycket i fråga om såviil indriv

ning som försäljning av hela fordringen. 

9 § Bifalls yrkande om försäljnir.g som avses i 8 §.anses hela egendomen 

utmätt. Försäljning få.r ej äga rum innan beslutet har vunnit laga kraft. 

såvida ej egendomen är sådan son avses i 4 § tredje stycket. 

Framställs ej yrkande som av~.es i 8 § eller vinner sådant yrkande ej 

bifall. skall den utmätta andelen bjudas ut till försäljning i den ordning som 

gäller för exekutiv försäljning av utmätt rättighet eller. i fråga om andel i 

fordran. drivas in när det kan ske. Detsamma gäller. om yrkande som 

avses i 8 * har bifallits men försäljning av hela egendomen eller indrivning 
av hela fordringen ej kommer till stånd. 

Tredje mans rätt till betalning 

10 § När utmätning har skett av annat fartyg än registrerat skepp eller 

gods i fartyg eller av luftfartyg som ej är registrerat eller gods i luftfartyg, 

har horgenär. vars fordran är förenad med sjöpantrlitt eller luftpanträtt i 

egendomen. rätt att få betalning ur egendomen. om han anmäler sin 

fordran hos kronofogdemyndighf,ten innan egendomen säljs eller, om 

försäljning sker under hand. senast när fördelning skall äga rum. 

Om sådan borgenärs rätt till betalning ur egendomen är ostridig eller 

styrks, kan han hegära att egendomen säljs för hans fordran. Har sådan 

begäran framställts. får förfarandet ej Higgas ned därför att frågan om 

försäljning för utmiitningssökandens fordran förfaller. 
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11 ~ Borgcn~ir. vars fordran iir förenad med handpanträtt eller reten

tionsriitt i ulmiitt egendom. är skyldig att taga betalning i förtid i den 

ordning som anges i 13 kap. Han iir dock ej pliktig att avstå från sin pant

eller retentionsrätt utan att hans fordran hlir betald. om ej försäljning eller. 

i fråga om utmätt fordran. indrivning sker för fordran med lika eller bättre 

riil l. 

12 § Borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt i utmätt egendom 

på grund av registrering av bfltbyggnadsförskott. har riitt att fä betalning ur 

egendomen. om han anmäler sin fordran enligt vad som sägs i 10 § första 

stycket. 

13 § Borgenär. vars fordran är förenad med företagsinteckning eller 

annars med förmånsrätt i ul mätt egendom enligt 5 § förmånsrättslagen 

( 1970:979). har rätt att få betalning ur egendomen, om han anmäler sin 

fordran hos kronofogdemyndigheten innan egendomen säljs eller, om 

försiiljning sker under hand eller utmätt fordran drivs in, senast när för

delning skall äga rum. 

Sökanden har dock företriide i den män betalning till borgenär som 

avses i första stycket är obehövlig för att trygga borgenären och dem som 

har siimre förmftnsriitt i egendomen enligt 5 § förmånsrättslagen. Vid pröv

ningen skall hänsyn tagas även till säkerhet som borgenären på annan 

grund har i gäldenären tillhörig egendom. 

14 § Skall egendom säljas exekutivt under konkurs. utgår betalning för 

konkursboets kostnader som enligt 81 §konkurslagen (1921:225) får tagas 

ut ur egendomen, om de anmäls enligt vad som sägs i 10 § första stycket. 

Niir egendom skall säljas exekutivt under konkurs eller utmätt fordran 

drivas in under konkurs. har även borgenär, vars fordran är förenad med 

förmånsrlitt enligt 10 § förmånsrättslagen ( 1970:979). rätt att fä betalning ur 

egendomen, om han anmäler sin fordran enligt vad som sägs i 13 §första 

stycket. 

15 ~ Om rätt till betalning när registrerat skepp. registrerat luftfartyg. 

intecknade reservdelar till luftfartyg eller fast egendom har utmätts finns 

särskilda bestämmelser i 10-1:! kap. 

Angående riitt till betalning ur överskott. när fordran ej har anmälls i 
tid. gäller vad som föreskrivs i 13 kap. 6 *andra stycket. 

Avbrytande av verkställigheten 

16 § Verkställigheten skall avbrytas. om influtna medel förslår att täcka 

sökandens fordran och fordringar med lika eller bättre rätt till betalning ur 

medlen samt kostnad som skall tagas ut i målet. 

Bilaga 2 993 

I 
/ 



Prop. 1980/81: 8 

Undantag frän första stycket följer av JO§ andra stycket ovan. JO kap. 5 

§. 11 kap. I och 2 §§och 12 kap. 13 §. 

Handräckning efter försäljning 

17 § När utmätt egendom har sålts. har köparen rätt att vid behov få 

handräckning av kronofogdemyndigheten för att komma i besittning av 

vad han har förvärvat. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 16 

kap. 2-9. 11 och 12 §§. 

Särskild föreskrift beträffande allmänna mål 

18 § Bestämmelserna i 3 §gäller ej i allmänt mål. 

9 kap. l<'örsäljning av lös eg•endom allmänhet och indrivning av 
utmätt fordran m.m. 

Allmänna bestämmelser om försäljning 

J § Utmiitt lös egendom säljs på offentlig auktion eller under hand. För 

försiiljning under hand gäller särskilda villkor enligt 8 §. 

Kronofogdemyndigheten får uppdraga ät annan att hälla auktion. 

Di:tta kapitel gäller ej sådan lös egendom som avses i 10 och 11 kap. 

Försäljning på auktion 

2 § Auktion skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kan det 

förutses att sammanträde hehövcr hållas för fördelning av köpeskillingen. 

skall kungörelsen innehålla uppgift om sammanträdet. 

Sökanden. g;tldenären och annan känd sakligare vars rätt beror av 

försäljningen -;kall i god tid underrättas särskilt. 

3 § Niir anledning föreligger skall kronofogdemyndigheten vid auktionen 

lämna en kortfattad redogörelse för vad som har förekommit i mälet, 

uppmana borgenär som har rätt till betalning ur egendomen att anmäla sin 

fordran samt ange villkoren för försäljningen. 

4 § Inrop får ej godtagas. om det är sannolikt att avsevärt högre 

köpeskilling kan uppnås. 

Har tredje man handpanträtt e:ller retentionsrätt i utmätt egendom och 

är han ej enligt 8 kap. 11 § pliktig att avstå frän pant- eller retentionsrätten 

utan att hans fordran blir betald. får egendomen säljas endast om köpeskil

lingen förslår till betalning av fordringen. 
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Utan hinder av första och andra styckena skall inrop godtagas. om 

samtliga berörda sakägare medger det. 

5 § Köpeskillingen för inropad egendom skall betalas genast. Krono

fogdemyndigheten kan dock ge anstånd med undantag för handpenning 

som myndigheten bestämmer. Egendomen skall hållas inne till dess full 

betalning sker. 

Om köpeskillingen eller handpenning ej betalas genast efter inropet. 

skall egendomen ropas ut på nytt. 

Har anstflnd givits, blir inropet ogiltigt. om full betalning ej sker inom 

föreskriven tid. 

6 § Sker ej inrop som godtas och fullföljs genom att köpeskillingen eller 

handpenning betalas genast. skall nytt försäljningsförsök göras. om ej 

sökanden avstår därifrån. Detsamma gäller. om inrop har blivit ogiltigt 

enligt 5 * tredje stycket. 
Har två auktioner hållits utan att egendomen har blivit såld och saknas 

anledning antaga att egendomen kan säljas inom rimlig tid. skall nytt 

försäljningsförsök ej göras. 

Om ny auktion skall hällas. gäller vad som sägs i 2-5 §§. Anmälan av 

fordran som har skett för en auktion gäller även för senare försäljnings

försök. 
Skall nytt försäljningsförsök ej göras, skall utmätningen hävas. Detta 

gäller dock ej medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan 

vidtagna åtgärder. 

7 § När ny auktion hålls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 5 § tredje 

stycket, skall handpenningen tagas i anspråk för bestridande av förrätt

ningskostnaderna för den förra auktionen samt för vård och förvaltning av 

egendomen under tiden mellan försäljningarna. Om köpeskillingen vid den 

nya auktionen understiger det bud som har antagits vid den förra, skall 

återstoden av handpenningen användas för att så långt den förslår täcka 
skillnaden. Vad som ej behöver tagas i anspråk härtill skall återlämnas. Blir 

egendomen ej såld vid den nya auktionen, är hela handpenningen för

verkad. 

Hålls ej ny auktion. skall handpenningen användas till betalning av 

förrättningskostnader som har blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i 

anspråk återlämnas. 

Försäljning under hand 

8 § Utmätt egendom. som ej kan antagas vara föremål för okänd sjö- eller 

luftpanträtt, bör säljas under hand, om det är sannolikt att högre köpe

skilling kan uppnås genom sådan försäljning än genom försäljning på 
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auktion och om försiiljning unc:er hand även i övrigt är ändamålsenlig. 

Sökanden. gäldenän.:n och annan känd sak:igare vars rätt beror av försälj

ningen skall beredas tillfälle att yttra sig i frågan. om anledning föreligger 

därtill. 
Innan egendom säljs under hand skall anbud fordras in. I fråga om 

försliljningsvillkoren tillämpas 4 och 5 ~§. 

Lämnas ej anbud som godtas skall auktion sättas ut. om ej auktion har 

hållits tidigare och anledning snknas antaga att egendomen kan säljas inom 

rimlig tid. Skall nytt försäljningsförsök ej göras. gäller 6 § fjärde stycket. 

Blir köpet ogiltigt till följd av att full betalning ej sker inom föreskriven 

tid. gäller bestämmelserna i 7 *· Vad som sägs om auktion i 7 * första 

stycket gäller även försäljning under hand. 

Försäljning av egendom som innehas under förbehåll om återtaganderätt 

9 § Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat av 

tredje man under förbehåll om återtaganderätt, får egendomen säljas 

endast om köpeskillingen försfär till betalning av tredje mannens fordran. 

såvida ej tredje mannen i målet samtycker till att egendomen säljs med 

förbehåll för hans rätt. 

Tredje mannens fordran bestäms enligt 13 § konsumentkreditlagen 

( 1977:981) eller. om konsumentkreditlagen ej är tillämplig på avtalet. enligt 

5 *lagen (1978:000) om avbctalningsköp mellan näringsidkare m.fi. Är ej 

_heller lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. tillämplig på 

avtalet. tillämpas likväl 5 ~ nämnda lag. varvid jämkning får ske efter vad 

som är skäligt. 

Sker försäljningen med förbf'håll för tredje mannens rätt. svarar 

därefter den som förvärvar egendomen ensam för gäldenärens skyldig

heter enligt avtalet. 

Indrivning av utmätt fordran 

10 § Utmätt fordran skall av kronofogdemyndigheten drivas in hos 

sekundogiildenären. 

Kan indrivning ej ske inom rimlig tid, får dock fordringen säljas. 

11 § Om fordran är förfallen till betalning. skall kronofogdemyndigheten 

utan dröjsmål anmoda sekundogäl:lenären att betala sin skuld till myndig

ht:ten. 

Kronofogdemyndigheten får avtala med sekundogäldenären om 

betalning av fordran som ej är förfallen och om den nedsättning av ford

ringens belopp som kan föranledas därav. 
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12 § Betalar sekundogäldenären ej frivilligt. skall kronofogdemyndighe

ten utsöka fordringen. om exekutionstitel finns. 

Vad som föreskrivs i 4 kap. 22 § första stycket om föreläggande för 

sökanden att väcka talan när tvist råder om fordrans bestånd gäller även 

när sekundogäldenären underlåter att betala utmätt fordran utan att tvist 

råder. 

Åtgärder efter utmätning av pantbrev m.m. 

13 § När pantbrev i skepp eller fastighet har blivit utmätt. skall den 

intecknade egendomen tagas i anspråk. om sökanden yrkar det inom en 

månad från utmätningen. 

Har föreläggande meddelats enligt 4 kap. 22 § andra stycket. får heslut 

att egendomen tas i anspråk ej meddelas innan tvisten har blivit slutligt 

avgjord. om ej domstolen finner att hinder ej möter. 

När kronofogdemyndigheten har beslutat att den intecknade 

egendomen tas i anspråk, anses den utmätt. 

14 § Har sökanden ej inom tid som anges i 13 § första stycket yrkat att 

den intecknade egendomen skall tagas i anspråk. skall pantbrevet pantför

skrivas till honom. 

Pantförskrivning sker genom att kronofogdemyndigheten utfärdar bevis 

till sökanden att pantbrevet utgör pant för hans fordran och överlämnar 

pantbrevet eller. om annan än den intecknade egendomens ägare innehar 

detta. underrättar innehavaren om pantförskrivningen. I underrättelsen 

skall anges att innehavaren ej får lämna ut handlingen till skada för 

sökanden. Andel i pantbrev som tillkommer delägare i intecknad egendom 
får ej pantförskrivas för sig. 

Bestämmelsen i 13 § andra stycket gäller även beträffande pantför

skrivning av pantbrevet. 

15 § Bestämmelserna i 13 och 14 §§ gäller även när skuldebrev som är 

intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg har utmätts hos den in

tecknade egendomens ägare. 

Pantförskrivning av inteckningshandlingen omfattar ej personligt betal

ningsansvar som enligt handlingen åvilar utmätningsgäldenären. 

10 kap. Försäljning av registrerat skepp 

Inledande bestämmelser 

1 § Utmätt skepp som är infört skeppsregistret säljs på offentlig 

auktion. 
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2 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller ej försäljning av andel i eller vill

korlig rätt till skepp. 

Tidsfrist för försäljning 

3 § Utmätt skepp bör säljas inom fyra månader frän det att beslut om 

utmätning meddelades eller. i fall som avses i 4 kap. n §eller 8 kap. I § 

tredje stycket, från det att begäran om försäljning kom in till krono

fogdemyndigheten, om ej hinder möter eller anstånd beviljas enligt 8 kap. 

3§. 

Utlösnings- och anslutningsrätt 

4 § Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av skeppets för

säljning fär utlösa sökanden. Han träder 1Hirigenom i sökandens ställe. 

Den som vill utlösa sökanden skall, innan skeppet har sålts, till krono

fogdemyndigheten betala exekutionsfordringen och uppkomna förriitt

ningskostnader. 

5 § Borgenär, vars fordran är förenad med sjöpanträtt i skeppet, kan 

begära att detta säljs för hans fordran, om hans rätt till betalning är 

ostridig eller styrks. Hör skeppe~ till konkursbo, har även borgenär, vars 

fordran är förenad med panträtl: på grund av inteckning, retentionsrätt 

eller förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen (1970:979), sådan befogen

het. 

Skall arvode eller annan kostnc.d för skeppets förvaltning under konkurs 

utgå ur skeppet, kan förvaltaren begära att det säljs för den fordringen. 

Om borgenär. vars fordran är förenad med sjöpanträtt i skeppet. har 

begärt att det säljs för hans fordran. får förfarandet ej läggas ned därför att 

frågan om försäljning för annan borgenärs eller konkurshoets riikning för

faller. 
I fråga om rätt att utlösa borgenär eller konkursbo som har anslutit sig 

enligt första eller andra stycket tillämpas bestämmelserna i 4 §. 

Åtgärder före auktion 

6 § Auktion skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt. Kungörelsen 

skall innehålla uppgift om sammanträde för fördelning av köpeskillingen. 

Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall i kun

görelsen uppmanas att anmäla sin rätt till kronofogdemyndigheten senast 

vid auktionen. 

7 § Minst trettio dagar före auktionen skall underrättelser om försälj

ningen sändas till sökanden och ägaren samt till kända borgenärer som har 
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sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning eller retentionsrätt. Blir sådan 

borgenär känd senare, skall underrättelse genast sändas till honom. Har 

registermyndigheten uppgift om adress, skall den användas. Underrättelse 

till utrikes ort skall om möjligt sändas med tlygpost. 

8 § Har auktionen ej blivit utlyst så som anges i 6 och 7 ~~. skall den 

inställas och ny tid sättas ut, om bristen är väsentlig och ej kan avhjälpas 

på annat sätt. 

Förhandling och sakägarförteckning 

9 § Vid början av auktionen skall kronofogdemyndigheten lämna en kort

fattad redogörelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna åtgärder. 

Innehavare av fordran som bör iakttagas vid auktionen skall uppmanas att 

anmäla den. Har sådan fordran anmälts hos kronofogdemyndigheten före 

auktionen, skall det meddelas. 

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda 

anspråk och de villkor som skall gälla för försäljningen. 

När förhandlingen har avslutats. upprättas sakägarförteckning. 

10 § I sakägarförteckningen upptas, förutom exekutionsfordringen, 

fordran som är förenad med sjöpanträtt, panträtt på grund av inteckning el

ler retentionsrätt samt förrättningskostnaderna. 

Om skeppet hör till konkursbo. upptas även arvode och annan kostnad 

för skeppets förvaltning under konkursen. Är skeppet därjämte utmätt, 

upptas fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 10 § förmånsrätts

lagen (1970:9791. 
Med fordran som är förenad med panträtt på grund av inteckning avses 

även fordran för vilken skepp har tagits i anspråk enligt 9 kap. 13 ~ samt 

rätt till betalning på grund av ägarhypotek. 

11 § Fordringarna upptas efter det företräde som gäller enligt lag. Ränta 

och annan biförpliktelse upptas före fordringens kapitalbelopp, om ej 

borgenären yrkar annat. 
Förrättningskostnaderna upptas närmast före exekutionsfordringen. 

Fordran upptas i förteckningen även om den är beroende av villkor eller 

tvistig. Är panträtt för fordran beroende av att sökt inteckning beviljas, 

upptas fordringen med det företräde som tillkommer den om inteckningen 

beviljas. 

När försäljning har begärts av förvaltaren i konkurs. anses konkursboet 

som sökande utan förmånsrätt. om ej anslutning har skett enligt 5 §. 

12 § Fordran upptas med det belopp till vilket den beräknas uppgå den 

dag då fördelningssammanträde skall äga rum. Beträffande fordran med 
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sjöpanträtt skall iakttagas vad som föreskrivs i 249 § andra stycket andra 

meningen sjölagen (1891 :35 s. I). Panträtt på grund av inteckning får ej 

åtnjutas för mer än pantbrevets Jelopp jämte tillägg enligt 264 § sjölagen. 

Understiger fordringen pantbrevets belopp. upptas återstoden som ägar

hypotek. 

Om i skeppet gäller pantbrev som ej innehas av ägaren och någon 

fordran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ej har blivit anmäld. upptas 

pantbrevets belopp och ett till tio procent av detta belopp beräknat tillägg. 

Ägarhypotek upptas utan tillägg enligt 264 § sjölagen. 

13 § I övrigt anges i sakägarförteckningen 

I. sammanlagda beloppet av fordringar med bättre rätt än exekutions

fordringen och förrättningskostnaderna (skyddsbeloppet) samt vilka ford

ringar som är skyddade. 

2. det liigsta bud som måste avges för att skeppet enligt 14 § skall få 

säljas. 

3. betalningsvillkoren. 

Villkor för försäljning 

14 § Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för 

skeppet och andra medel som finns att tillgå. 

15 § Köpeskillingen skall betalas kontant. Efter medgivande av 

borgenär. vars fordran enligt sakägarförteckningen är förenad med 

panträtt på grund av inteckning, fär dock vad som faller inom köpeskil

lingen och pantbrevets belopp in1estå i avriikning på köpeskillingen. om 

det ej är fråga om sådan fordran som avses i 11 § tredje stycket. 

1 sakägarförteckningen skall an:närkas, om fordran ej fä.r innestå. 

16 § Den som ropar in skeppet är skyldig att efter inropet lämna hand

penning som motsvarar en sjättec.el av köpeskillingen. dock ej mindre än 

de förrättningskostnader som skall utgå ur skeppet. 

Handpenningen skall betalas kontant. om ej inroparen ställer säkerhet 

för beloppet. Som säkerhet fär godtagas även fordran som är förenad med 

panträtt på grund av inteckning i >;keppet. om den täcks av köpeskillingen 

och kan anses betryggande. 

Staten, kommun. landstingskommun och kommunalförbund behöver ej 

lämna handpenning men blir i fall 5om avses i 22 §ersättningsskyldiga intill 

motsvarande belopp. 

Obetald del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det 

sammanträde som enligt 6 § har kungjorts för köpeskillingens fördelning. 

När köpeskillingen till fullo har betalats. får köparen komma i besittning 

av skeppet. 
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Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överens

kommelse har avräknats på köpeskillingen och den förre iigarcn blir fri 

från ansvar härför. 

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

såvitt avser annat än erläggande av handpenning och den återstående 

kontanta köpeskillingen samt köparens rätt att komma i besittning av 

skeppet. ske på andra villkor än som anges i detta kapitel. Skyddsbeloppet 

får höjas även om borgenär som ej själv har begärt försäljning motsiitter sig 

det. 

Auktionen 

18 § Innan skeppet ropas ut skall redogörelse lämnas för innehållet i 

sakägarförteckningen. Upplysning skall lämnas om att skeppet ropas ut 

med förbehåll att inrop skall prövas enligt 19 §. 

19 § Innan inrop godtas skall kronofogdemyndigheten pröva. om det i 14 

§ angivna villkoret för försäljning är uppfyllt. Även om Jetta är förhål

landet får inropet ej godtagas. om Jet är sannolikt att avsevärt högre 

köpeskilling kan uppnås. 
Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas. om samtliga bcr~··da 

sakägare medger det. Sökanden kan medge att inrop godtas fastän förrätt

ningskostnaderna ej har blivit täckta. 

Inrop får ej mot sökandens bestridande godtagas, om exekutionsford

ringen ej täcks. 

20 § Sedan inrop har godtagits skall inroparen omedelbart liimna före

skriven handpenning. Kronofogdemyndigheten kan dock på begäran göra 

ett kort uppehåll i handläggningen för att bereda inroparen tillfälle att 

anskaffa handpenning, om uppehållet ej kan antagas medföra beaktans
värd olägenhet. Lämnas ej handpenning. skall skeppet ropas ut på nytt. 

Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 16 * tjärue stycket. 
är inropet ogiltigt. 

21 § Sker ej inrop som godtas och fullföljs genom att handpenning 

lämnas, skall nytt försäljningsförsök göras, om sökanden begär det inom 

en vecka från auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 20 *andra stycket. 

skall nytt försäljningsförsök göras. om ej sökanden avstår därifran. 

Har två auktioner hållits utan att skeppet h<'r blivit sålt och saknas 

anledning antaga att skeppet kan säljas inom rimlig tid. får krono

fogdemyndigheten avvisa begäran om nytt försäljningsförsök. 

Om ny auktion skall hällas. gäller vad som sägs i 6-20 ~~. Anmillan av 

fordran som har skett för en auktion gäller iiven för senare auktion. 

26 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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Skall nytt försäljningsförsök ej göras. skall utmätningen hävas. Detta 

gäller dock ej medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan 

vidtagna åtgärder. 

22 § När ny auktion hälls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 20 § andra 

stycket. skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för att 

sammanlagt samma belopp ska:t uppnås som vid den förra auktionen 

jämte dinta uärå. beräknad enligt 5 ~räntelagen (1975:635), från utsatt dag 

för köpeskillingens fördelning till och med den nya dagen för sådan för

delning och för att även förrättnir.gskostnaderna med anledning av den nya 

auktionen skall täckas. Detta giiller även om ändrade förhållanden har 

inträtt. Vad som ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas när den nye 

inroparen har fullgjort sin betalningsskyldighet. Blir skeppet ej sålt vid den 

nya auktionen. är hela handpenn:ngen förverkad. 

Hålls ej ny auktion, skall handpenningen användas till betalning av 

förrättningskostn::1der som har blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i 

anspråk återlämnas. 

23 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 16 § fjärde 

stycket även om auktionen över!; lagas. 

Utan hinder av att auktionen överklagas fär köparen komma i besittning 

av skeppet. om ej annat har förordnats enligt 18 kap. 16 §andra stycket 

innan han har blivit berättigad d~1rtill. Får han på grund av sådant förord

nande ej komma i besittning av skeppet och är hindret ej hävt inom tre 
månader från utsatt dag för köpeskillingens fördelning, får han frånträda 

köpet och återfå vad han har betalat jämte upplupen ränta, om han gör 

anmälan därom hos kronofogdemyndigheten medan hindret alltjämt 

består. 

Särskild föreskrift beträffande allmänna mål 

24 § Bestämmelsen i 3 * gäller ej i allmänt mål. 

11 kap. Försäljning av registn,rat luftfartyg m.m. 

1 § Beträffande exekutiv försäljning av registrerat luftfartyg och inteck

nade reservdelar till luftfartyg tillämpas 10 kap .• om ej annat föreskrivs 

nedan. 

I fråga om vissa främmande luftfartyg eller intecknade reservdelar till 

sådana luftfartyg skall även tillämpas lagen (1955:229) i anledning av 

Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkän

nande av rätt till luftfartyg. 
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Bestiimmelserna i detta kapitel gäller ej försäljning av andel i eller vill

korlig rätt till luftfartyg eller reservdelar. 

2 § Vad som sägs om sjöpanträtt i 10 kap. 5, 7 och JO ** skall i stället 

gälla luftpanträtt. 

Kungörandet av auktion enligt 10 kap. 6 ~ skall ske minst sex veckor i 

förväg. Underrättelser enligt 10 kap. 7 § skall sändas i rekommenderade 

brev minst en månad före auktionen. Innehåller inskrivningsboken uppgift 

om adress. skall den användas. Bestämmelsen i 10 kap. 8 ~ är tillämplig 

även beträffande dessa föreskrifter. 

3 § Vad som sägs om pantbrev och tillägg i 10 kap. 12 och 15 §§ skall i 

stiillet gälla intecknat skuldebrev och r;inta som anges i 19 a * lagen 

( 1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg. I fall som avses i 10 kap. 12 

§ andra stycket upptas, i stället för tio procents tillägg, ett års ränta enligt 

det intecknade skuldebrevet. 

Om reservdelar skall säljas pi'l begäran av borgenär som ej har inteck

ning för sin fordran, får skyddsbelopp enligt 10 kap. 13 § I ej i något fall 

bestämmas högre än till två tredjedelar av det värde som i målet har åsatts 

reservdelarna av sakkunniga som kronofogdemyndigheten har anlitat. 

I fall som avses i andra stycket fär vid fördelning av influtna medel den 

som har inteckning i reservdelarna ej till skada för borgenär som ej har in

teckning göra sin rätt gällande till högre belopp än som svarar mot två 

tredjedelar av köpeskillingen minskad med förrättningskostnaderna. 

Därvid skall i fall som avses i 10 kap. 22 § handpenning för reservdelarna 

läggas till köpeskillingen, i den mån den ej skall tillkomma inroparen. 

4 § Vid försäljning av flera luftfartyg skall varje luftfartyg ropas ut för 

sig. Luftfartyg som är i samma ägares hand och svarar för samma ford

ringar skall dock ropas ut gemensamt, om ägaren eller borgenär ej begär 

särskild försäljning av visst eller vissa luftfartyg. Särskild sakägarförteck

ning skall upprättas för egendom som ropas ut för sig. Beträffande fordran 

för vilken flera luftfartyg svarar skall i förteckningen anmärkas att mindre 

belopp än som anges i förteckningen kan komma att falla på egendomen till 

följd av att köpeskillingen för annan egendom lämnar tillgång till betalning 

av fordringen eller del därav. 

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om försäljning av 

luftfartyg och intecknade reservdelar. Luftfartyg och reservdelar får dock 

ej ropas ut gemensamt, om fordran har bevakats av borgenär som ej har 

inteckning i reservdelarna. 

Reservdelar som ej ropas ut gemensamt med luftfartyg kan på begäran 

av ägaren eller borgenär ropas ut i skilda poster, med förbehåll att försälj

ning ;iv sådan post sker endast om försäljningen med hänsyn även till de 

bud som avges för andra poster kan godtagas enligt 10 kap. 19 ~-
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5 § Omfattar inteckning flera luftfartyg eller luftfartyg och reservdelar. 

får fordringen innestå enligt 10 kap. 15 § endast om all den intecknade 

egendomen har hlivit utmätt och säljs vid gemensamt utrop. 

I stället för 10 kap. 16 § sjätte stycket gäller 33 § lagen ( 1955:227) om 

inskrivning av rätt till luftfartyg. 

12 kap. Försäljning av fast egendom 

Inledande bestämmelser 

I § Utm;itt fast egendom säljs på offentlig auktion. om ej annat följer av 

15ellcr57§. 

2 § Vad som i detta kapitel sägs om fordran som är förenad med panträtt 

gäller även fordran för vilken fast egendom har tagits i anspråk enligt 9 

kap. 13 § samt rätt till betalning på grund av ägarhypotek. om ej annat 

följer av särskilda bestämmelser nedan. 

Förberedande åtgärder 

3 § Utmätt fastighet skall beskrivas och värderas så snart det är lämpligt 

med hänsyn till det fortsatta förfarandet. Tillbehör skall anges i beskriv

ningen och värderas för sig i den mån det är påkallat med hänsyn till deras 

värde eller av annan orsak. 
Om fastighet som är intecknad gemensamt med annan fastighet skall 

säljas och särskilt taxeringsvärde rnknas för någon av fastigheterna, skall 

var och en av dem värderas. 
Vid behov får sakkunnig person anlitas för beskrivning och värdering. 

4 § Fastighetens ägare skall på anmodan tillhandahålla de handlingar som 

visar hans äganderätt eller tjänar till upplysning om rättigheter som 

besvärar fastigheten eller om tillbehör till denna och uppge vilka som har 

fordran eller rättighet som bör iakttagas vid egendomens försäljning. 

Kronofogdemyndigheten skall även på annat sätt söka införskaffa 

utredning i dessa hänseenden samt om den belastning som rättighet ut5ör 

och det vederlag som utgår. 

5 § Pantbrev som gäller i fastigheten och ej är belånat skall på anmodan 

överlämnas till kronofogdemyndigheten och får därefter ej pantförskrivas 

utan myndighetens tillstand. 
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Förvaltning av utmätt fastighet 

6 § Ägare till utmätt fastighet får ej minska dess värde genom att överlåta 

tillbehör eller genom att annat än till husbehov avverka skog. bedriva grus

eller stentäkt eller på annat sätt utnyttja naturtillgångarna eller förändra 

fastigheten. Om ej annat följer av 8 eller 9 §. får han i övrigt tillgodogöra 

sig vanlig avkastning till dess fastigheten har sålts och skall tillträdas av 

köparen. Sådan rätt föreligger dock ej i fråga om växande gröda eller 

annan avkastning som har förklarats ingå i försäljningen. 

Ägaren får ej upplåta rättighet som går utöver vad som är medgivet 

enligt första stycket. Kronofogdemyndigheten kan förbjuda honom att 

upplåta rättighet som kan försvära fastighetens försäljning. 

På begäran av ägaren kan kronofogdemyndigheten medge undantag från 

första eller andra stycket i den mån det kan ske utan intrång i utmätnings

sökandens rätt och i övrigt är lämpligt. 

7 § På begäran av borgenär kan kronofogdemyndigheten vid behov taga 

vård om tillbehör till fastigheten. 

8 § Arrendeavgift, hyra eller annan avkastning som förfaller till betalning 

under förfarandets gång skall. om borgenär begär det och skäl föreligger. 

uppbäras av kronofogdemyndigheten eller syssloman som myndigheten 

förordnar. Kronofogdemyndigheten skall i sådant fall utan dröjsmål 

meddela den betalningsskyldige förbud att betala till annan än myndig

heten eller sysslomannen. 

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 kronofogdemyndigheten på begäran av borgenär förordna 

syssloman att omhändertaga och förvalta fastigheten. 

10 § Arrendeavgift, hyra och annan avkastning som syssloman uppbär 

skall redovisas till kronofogdemyndigheten vid tidpunkt som myndigheten 

bestämmer. 

Tidsfrist för försäljning 

Il § Utmätt fastighet bör säljas inom fyra månader från det att beslut om 

utmätning meddelades eller. i fall som avses i 4 kap. 27 § eller 8 kap. I § 

tredje stycket, från det att begäran om försäljning kom in till krono

fogdemyndigheten. om ej hinder möter eller anstånd beviljas enligt 8 kap. 

3 §. Anstånd fär ej utan synnerliga skäl medges utöver ett år från nämnda 
tidpunkt. 
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Utlösnings- och anslutningsrätt 

12 § Borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av fastighetens 

försäljning fär utlösa sökanden. Han träder därigenom i sökandens ställe. 

Den som vill utlösa sökanden skall, innan fastigheten har sålts, till 

kronofogdemyndigheten betala exekutionsfordringen och uppkomna 

förrättningskostnader. 

13 § Borgenär, vars fordran är förenad med förmånsrätt i fastigheten 

enligt 6 § I eller 7 § I eller 2 förmånsrättslagen ( 1970:979), kan begära att 

fastigheten säljs för hans fordran. om hans rätt till betalning är ostridig 

eller styrks. Hör fastigheten till konkursbo, har även borgenär. vars 

fordran är förenad med pantrlitt i fastigheten, sådan befogenhet. 

Vill borgenär ansluta sig enligt första stycket, skall han anmäla det hos 

kronofogdemyndigheten senast tvä veckor före bevakningssammanträdet. 

Om borgenlir. vars fordran är förenad med förmånsrätt i fastigheten 

enligt 6 § I eller 7 § I eller 2 förm'.\nsrättslagen. har begärt att fastigheten 

säljs för hans fordran, fftr förfarandet ej läggas ned därför att frågan om 

försliljning för annan borgenärs eller konkursboets räkning förfaller. 

I fråga om rätt att utlösa den som har anslutit sig enligt första stycket 

tillämpas bi:srnmmelserna i 12 §. 

Försäljning av fastighetstillbehör 

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

samtidig försäljning av fastigheten i övrigt. skall kronofogdemyndigheten 

sätta ut sammanträde för prövning av frågan. Till sammanträdet skall 

kronofogdemyndigheten kalla sökanden, fastighetens ägare och envar för 

myndigheten känd innehavare av panträtt i fastigheten eller av annan 

rättighet som kan påverkas av försiljningen. 

Blir vid sarnmantrlidet närvarande sakägare ense om att tillbehör bör 
säljas för sig, förordnar kronofogd·~myndigheten i enlighet därmed. om ej 

särskilda sklH föranleder annat. Uppnås ej enighet om särskild försäljning, 

får kronofogdemyndigheten förordna därom endast om synnerliga skäl 

föreligger. 

I fråga om tvist om tillbehör gäller!:\ kap. 5 *· 

15 § Särskild försäljning av tillbehör sker enligt bestämmelserna om 

försäljning av utmätt lösöre. 

Tillbehör som säljs för sig upphör att höra till fastigheten, även om det ej 

skils från denna. 

16 § Vad som har influtit genom särskild försäljning av tillbehör till

kommer dem som har fordringar med rätt i fastigheten med det företräde 
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mellan dem som gäller enligt lag. Den som har fordran med panträtt i 

fastigheten kan avstå frän betalning utan att det minskar hans rätt i fastig

heten i övrigt. Innehavare av fordran med panträtt pä grund av gemensam 

inteckning fär dock ej avstå frän betalning ur tillbehörsmedcl under annan 

förutsättning än att samtycke till avståendet har lämnats av såväl ägare till 

övriga av inteckningen besvärade fastigheter som innehavare av panträtt 

vilken gäller i en eller flera av fastigheterna med lika rlitt som eller sämre 

rätt än inteckningen. 

Avstående som inverkar på villkoren vid fastighetens försäljning pi\ 

auktion skall ske senast vid bevakningssammanträdet och kan därefter ej 

återkallas. 

17 § Om medel som har influtit genom särskild försäljning av tillbehör 

förslår att förnöja sökanden samt dem som har bättre rätt och ej har avstått 

frän betalning. skall förfarandet avbrytas. såvida ej egendomen är avträdd 

till konkurs och förvaltaren begär att förfarandet skall fortgå. 

Åtgärder före försäljning på auktion 

18 § Tid och plats för auktion på fastighet bestäms av kronofogdemyn

digheten. 

Fastighetens ägare och innehavare av nyttjanderätt till fastigheten är 

skyldiga att låta fastigheten visas på lämplig tid. 

19 § För förhandling om försäljningen skall bevakningssammanträde 

hällas antingen samma dag som auktionen eller lämplig dag före denna. 

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

skall innehålla uppgift om bevakningssammanträde och sammanträde för 

fördelning av köpeskillingen. 
Innehavare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid auktionen 

skall i kungörelsen uppmanas att anmäla sin rätt till kronofogdemyn

digheten senast vid bcvakningssammanträdet. 

Har kronofogdemyndig:-ieten förordnat om särskild försäljning av till

behör. får kungörelsen ej utfärdas förrän försäljningen har vunnit laga kraft 

och köpeskillingen har betalats eller frågan om sådan försäljning har för

fallit. 

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

heter som bör iakttagas vid auktionen skall i god tid särskilt underrättas 

om denna. 

Har anslutning enligt 13 ~ ägt rum. skall underrättelse därom ske enligt 

första stycket. 
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22 § Har auktionen och sammanträdena ej blivit utlysta så som anges i 20 

och 21 **·skall de inställas och nya tider sättas ut, om bristen är väsentlig 

och ej kan avhjälpas på annat sätt. 

Bevakningssammanträde 

23 § Vid bevakningssammanträdet skall kronofogdemyndigheten lämna 

en kortfattad redogörelse för innehållet i handlingarna och för vidtagna 

åtgärder. Innehavare av fordran eller rättighet som bör iakttagas vid 

auktionen skall uppmanas att anmäla den. Har sådan fordran eller rättighet 

anmälts hos kronofogdemyndigheten före sammanträdet, skall det 

meddelas. 

Närvarande sakägare skall beredas tillfälle att yttra sig om anmälda 

anspråk och de villkor som skall gälla för försäljningen. 

Om tillbehör har sålts för sig. behandlas särskilt hur den behållna 

köpeskillingen för tillbehöret skall användas. i den mån det inverkar på 

villkoren för fastighetens försäljning. 

Sakägarförteckning 

24 § När förhandlingen vid b1!vakningssammanträdet har avslutats, 

upprättas sakägarförteckning. 

25 § I sakägarförteckningen upptas förutom exekutionsfordringen 

1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § I eller 7 § I eller 2 

förmånsrättslagen ( 1970:979) och som förfaller till betalning senast den till

trädesdag som anges i 36 §. 

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten. 

3. nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som besvärar fastig

heten, om rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling 

som är tillgänglig. dock ej sådan rättighet som skall bestå oavsett fastig

hetens försäljning. 

4. förrättningskostnadema. 

Om fastigheten hör till konkursbo, upptas även arvode och annan 

kostnad för fastighetens förvaltning under konkursen. 

26 § Fordringar och rättigheter upptas efter det företräde som gäller 

enligt lag. Ränta och annan biförphktelse upptas före fordringens kapital

belopp. om ej borgenären yrkar annat. 

Förrättningskostnadema upptas närmast före exekutionsfordringen. 

Fordran eller rättighet upptas i förteckningen även om den är beroende 

av villkor eller tvistig. Är panträtt för fordran beroende av att sökt inteck

ning beviljas eller är inskrivning av rättighet sökt men ännu ej beviljad, 

upptas fordringen eller rättigheten med det företräde som tillkommer den 
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om inteckningen eller inskrivningen beviljas. 

När försäljning har bcgiirts av förvaltaren i konkurs. anses konkursboet 

som sökande utan förmtmsriitt. om ej anslutning har skett enligt 13 §. 

27 § Fordran upptas med Jet belopp till vilket den beräknas uppgå på till

triidesdagen. dock med den begränsning som kan följa av att panträtt ej får 

åtnjutas för mer iin pantbrevets belopp jämte tillägg enligt 6 kap. 3 §jorda

balken. Understiger fordringen pantbrevets belopp. upptas återstoden som 

ägarhypotek. 

Om i fastigheten gäller pantbrev som ej innehas av ägaren och någon 

fordran för vilken pantbrevet utgör säkerhet ~i har blivit anmäld. upptas 

pantbrevets belopp och ett till tio procent av detta belopp beräknat tillägg. 

Ägarhypotek upptas utan tillägg enligt 6 kap. 3 §jordabalken. 

28 § Rättighet upptas utan att något belopp anges. 

29 § 1 övrigt anges i sakiigarförteckningen 

1. sammanlagda beloppet av fordringar med bättre rätt än exekutions

fordringen och förrättningskostnaderna (skyddsbeloppet) samt vilka ford

ringar som är skyddade. 

2. i vad mån behållen köpeskilling för tillbehör skall användas för 

betalning av fordringar som har upptagits i förteckningen, 

3. det lägsta bud som måste avges för att fastigheten enligt 32 § skall fä 

säljas. 
4. vilka riittigheter som enligt 33 § första stycket är skyddade utan 

förbehåll eller enligt 33 §andra stycket skall förbehållas vid försäljningen. 

5. betalningsvillkoren och tillträdesdag. 
Av fordran som gäller endast i andel i fastigheten skall vid tillämpning 

av första stycket 1 medräknas så mycket som med hänsyn till andelens 

storlek och fordringens läge täcks. när övriga fordringar med bättre rätt än 

exekutionsfordringen samt förrättningskostnadema är fullt täckta. 

Köpeskilling för tillbehör får ej tagas i anspråk för betalning av fordran 

inom skyddsbeloppet i vidare mån än som har angivits i sakägarförteck

ningen. 

30 § I sakägarförteckningen skall i förekommande fall erinras om 

I. 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 såsom hyresgäst som enligt lag tillkommer bostads

rättshavare. 
3. rätt att bo kvar på fastigheten som kronofogdemyndigheten enligt 36 § 

tredje stycket har medgivit ägaren. 
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31 § Om försäljningen enligt 37 § skall ske pä avvikande villkor. 

upprättas sakägarförteckningen i enlighet därmed. 

Villkor för försäljning på auktion 

32 § Vid försäljningen skall skyddsbeloppet täckas av köpeskillingen för 

fastigheten. behållen köpeskilling för tillbehör i den mån den enligt 

sakägarförteckningen skall användas till betalning av fordringar inom 

skyddsbcloppet. behållen avka~;tning och andra medel som finns att tillgå. 

33 § Tomträtt som har inskrivits är vid försäljningen skyddad utan 

särskilt förbehåll. Annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk 

kraft är skyddade utan särskilt förbehall. om rättigheten har hättre rätt än 

exckutionsfordringen. 

I andra fall lin som avses i första stycket skall nyttjanderätt, servitut och 

rätt till elektrisk kraft särskilt förbehållas. om det saknas anledning antaga 

att riittigheten belastar fastigheten till beaktansvärd skada för innehavare 

av fordran med biittrc riitt. Härvid skall riitt till betalning på grund av ägar

hypotek ej anses som fordran. 

Talan mot beslut varigenom riittighet har förbehållits enligt andra 

stycket far föras endast av den som har bestritt att förbehållet görs. Mot 

beslut varigenom rättighet ej sålunda har förbehållits fär talan ej föras. 

Rättighet som ej enligt första stycket är skyddad utan särskilt förbehåll 

och ej heller har förbehållits ·~nligt andra stycket kan skyddas genom 

förbehall vid auktionen enligt 3'1 §. 

34 § 1 avräkning pä köpeskillingen för fastigheten skall innestå kapital

beloppet av sädan fordran inom skyddsbeloppet som är förenad med 

panträtt och ej enligt sakägarföneckningen skall betalas med köpeskilling 

för tillbehör. Detta giiller dock ej. om 

1. fordringen är förfallen till betalning senast på tillträdesdagen och 

borgenären har yrkat kontant betalning. 

2. fordringen iir s<'tdan som avses i 26 § tredje stycket eller 

3. fordringen iir förenad med panträtt endast i andel i fastigheten. 

För iigarhypotek skall. även om det faller inom skydds beloppet. kontant 

betalning alltid erfäggas. 

1 den man avräkning ej skall ske enligt första stycket skall köpeskillingen 

for fastigheten hetalas kontant. om ej inroparen visar att han har avtalat 

annat med den som enligt sak~igarförteckningen är betalningsberättigad. 

Om det enligt förteckningen är ovisst vem ett belopp tillkommer. får det ej 

avr~iknas. 

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

penning som motsvarar en tiondel av köpeskillingen. dock ej mer än som 
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enligt 34 § skall betalas kontant eller mindre än de förrättningskostnader 

som skall utgå ur fastigheten. 

Handpenningen skall betalas kontant. om ej inroparen ställer säkerhet 

för beloppet. Som säkerhet fär godtagas även fordran som är förenad med 

pantr~itt i fastigheten. om den täcks av köpeskillingen och kan anses 

betryggande. 

Staten. kommun, landstingskommun och kommunalförhund behöver ej 

lämna handpenning men blir i fall som avses i 43 §ersättningsskyldiga intill 

motsvarande belopp. 

Obetald del av den kontanta köpeskillingen skall betalas senast vid det 

sammanträde som enligt :w § har kungjorts för köpeskillingens fördelning. 

36 § Som tillträdesdag räknas den dag dä enligt kungörelse fördel

ningssammanträdet skall äga rum. Kronofogdemyndigheten kan dock 

medge inroparen att taga värd om fastigheten eller del därav före tillträdes

dagen. 

Kronofogdemyndigheten fär förordna att obetald avkastning av fastig

heten. som enligt 8 eller 9 § har skolat betalas till myndigheten eller 

syssloman och som har förfallit under tiden till och med den dag köparen 

har tillträtt fastigheten. skall tillkomma denne. Om sådan avkastning i 

annat fall betalas till köparen. skall denne redovisa därför till krono

fogdemyndigheten. 

Har förre ägaren ej annan bostad. kan kronofogdemyndigheten tillåta 

honom att bo kvar pä fastighelen högs! tre månader efler tillträdesdagen. 

37 § Pä begäran av de sakägare vilkas rätt beror därav kan försäljningen. 

såvitt avser annat än erUiggande av handpenning och den återstående 
kontanta köpeskillingen samt tiden för tillträde, ske pa andra villkor iin 

som anges i detta kapitel. Skyddsheloppel får höjas även om borgenär som 
ej själv har begärt försäljning motsätter sig det. 

Begäran som avses i första stycket skall framställas senast vid bevak
ningssammanträdet. 

Auktion 

38 § Vid auktionen skall, i den män 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 har angivits är avgörande för vad försälj

ningen omfattar i den delen. I övrigt ingår i försäljningen vad som enligt lag 

utgör tillbehör till fastigheten. Räder tvist om tillbehör, skall det anmälas. 

Redogörelse skall lämnas för innehållet i sakägarförteckningen. Upp

lysning skall lämnas om att fastigheten ropas ut med förbehåll att inrop 

skall prövas enligt 40 ~-
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39 § Om sakägarförteckningen upptager rättighet som ej enligt 33 § 

första stycket är skyddad uta1 särskilt förbehåll och ej heller har förbe

hållits enligt 33 ~ andra stycket, skall fastigheten först ropas ut utan 

förbehåll om rättighetens be:;tånd och därefter med sådant förbehåll. 

Uppnås vid det senare utropet. bud som täcker fordringar med bättre rätt 

än rättigheten eller som. utan att täcka dem. är lika högt som eller högre 

än budet vid det föregående utropet. har budet vid det senare utropet före

träde. Att ägarhypotek ej täcks utgör ej hinder mot att bud med förbehåll 

för rättigheten godtas. 
Upptager sakägarförteckningen två eller flera sådana rättigheter som 

avses i första stycket. skall fastigheten först ropas ut utan förbehä.ll för 

någon av rättigheterna 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 än annat bud har 

företräde framför detta, om del ej leder till sämre täckning av fordran som 

har bättre rätt än någon av rät! igheterna. 

När bud med förbehåll för rättighet ej täcker fordringar med blittre rätt, 

kan rättighetshavaren skydda sin rättighet genom att betala skillnaden 

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 i andra stycket är villig att betala 

enligt vad som sägs i tredje styC"ket men det sålunda erbjudna beloppet. till 

följd av att flera tillskott behövs. ej ensamt eller i förening med annat 

tillskott som bjuds är tillräckligt för att hans rättighet skall skyddas. skall 

fastigheten ropas ut med förbehåll för rättigheten och den eller de rättig
heter som är skyddade genom tidigare hud och annat tillskott som bjuds. 

Om borgenär vars fordran ej har blivit täckt genom visst bud godtager 

budet. skall fordringen vid tillämpning av första - fjärde styckena anses 

täckt. 
Om rättighetshavare i ställei: för att betala ställer säkerhet, skall det 

gälla. 

40 § Innan inrop godtas skall kronofogdemyndigheten pröva, om det i 32 

9 angivna villkoret för försäljning är uppfyllt. Även om detta är förhål

landet får inropet ej godtagas, om det är sannolikt att avsevärt högre 

köpeskilling kan uppnås. 
Utan hinder av första stycket skall inrop godtagas. om samtliga berörda 

sakägare medger det. Sökanden kan medge att inrop godtas fastän förrätt

ningskostnaderna ej har blivit täckta. 

Inrop får ej mot sökandens bestridande godtagas. om exekutionsford

ringen ej täcks. 

41 § Sedan inrop har godtagits skall inroparen omedelbart lämna före

skriven handpenning. Kronofogdemyndigheten kan dock pä begäran göra 
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ett kort uppehåll i handläggningen för att bereda inroparen tillfälle att 

anskaffa handpenning, om uppehället ej kan antagas medföra beaktans

värd olägenhet. Lämnas ej handpenning, skall fastigheten ropas ut pi'\ nytt. 

I fall som avses i 39 § skall handpenning lämnas för varje inrop, även om 

fastigheten skall ropas ut på nytt. Om inropet ej skall bestå, l\terlämnas 

handpenningen. 
Fullgör ej inroparen sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde stycket. 

är inropet ogiltigt. 

42 § Sker ej inrop som godtas och fullföljs genom att handpenning 

lämnas. skall nytt försäljningsförsök göras. om sökanden begär det inom 

en vecka från auktionen. Har inrop blivit ogiltigt enligt 41 §tredje stycket, 

skall nytt försäljningsförsök göras. om ej sökanden avstår därifrån. 

Har två auktioner hållits utan att fastigheten har blivit såld och saknas 

anledning antaga att fastigheten kan sätias inom rimlig tid, får krono

fogdemyndigheten avvisa begäran om nytt försäljningsförsök. 

Om ny auktion skall hållas. gäller vad som sägs i 18-41 §§. Anmälan av 

fordran eller rättighet som har skett för en auktion gäller även för senare 

auktion. 

Skall nytt försäljningsförsök ej göras. skall utmätningen hävas. Detta 

gäller dock ej medel som har influtit eller inflyter med anledning av redan 

vidtagna åtgärder. 

43 § När ny auktion hålls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 41 §tredje 

stycket, skall handpenningen tagas i anspråk i den mån det behövs för alt 

sammanlagt samma belopp skall uppnås som vid den förra auktionen 

jämte ränta därå, beräknad enligt 5 §räntelagen (1975:635). från tillträdes

dagen till och med den nya tillträdesdagen och för att även förrättnings

kostnaderna med anledning av den nya auktionen skall täckas. Detta 
gäller även om fastigheten säljs med förbehåll för rättighet som ej har för

behållits vid den förra auktionen eller ändrade förhållanden har inträtt. 

Vad som ej behöver tagas i anspråk skall återlämnas när den nye inroparen 
har fullgjort sin betalningsskyldighet. Blir fastigheten ej såld vid den nya 
auktionen, är hela handpenningen förverkad. 

Hålls ej ny auktion. skall handpenningen användas till betalning av 

förrättningskostnader som har blivit onyttiga. Vad som ej behöver tagas i 
anspråk återlämnas. 

44 § Sedan auktion som har lett till försäljning av fastigheten har vunnit 

laga kraft och köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 ~ 

fjärde stycket. utfärdar kronofogdemyndigheten köpebrev. 

Visar inroparen att han har bjudit för annans räkning, skall köpebrev 

utfärdas till denne. 
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Vissa rättsföljder av auktion 

45 § Sedan fastigheten har sålts svarar den ej för fordran som avses i 25 § 

första stycket I. 

Borgenär som har panthrev kan ej efter fastighetens försäljning mot 

köparen göra gällande pantrlitt i fastigheten för större fordran än som har 

avräknats pa köpeskillingen j~.mte utfäst ränta därå från tillträdesdagen 

samt framtida skadestånd och kostnad som föranleds av fordringsför

hällandet. 

Köparen blir personligen betalningsskyldig för vad som enligt överens

kommelse har avräknats på d~n kontanta köpeskillingen och den förre 

ligaren blir fri från ansvar härför. 1 fall som avses i 44 § andra stycket blir 

liven den som har gjort inropet betalningsskyldig. 

46 § Köpare som har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde 

stycket får tillträda fastigheten på den dag som har bestämts för köpeskil

lingens fördelning. Han svarar därefter för ägares skyldigheter i den mån 

de skall fullgöras efter tillträdesdagen. 

Vill köparen att i sakägarförteckningen upptagen arrende- eller hyres

rätt. som ej är skyddad enligt 33 * första stycket eller har förbehållits enligt 

33 *andra stycket eller vid auktionen, skall upphöra, åligger det honom att 

inom en månad från tillträdesdagen säga upp avtalet. I annat fall gäller 

avtalet mot honom. Beträffande den tidpunkt vid vilken arrende- eller 

hyresavtal skall upphöra med anledning av uppsägning gäller vad som är 

föreskrivet i fråga om uppsägning efter frivillig överlåtelse av fastighet. 

Om riitt i vissa fall för arrendator eller hyresgäst att begära förlängning 

av avtalet eller att fö ersättning vid uppsägning finns särskilda bestäm

melser. 

47 § fråga om rättighet som ej skall upphöra omedelbart efter fastig-

hetens försäljning gäller följande bestämmelser. 

På arrendeavgift, hyra eller a:mat vederlag för rättigheten som förfaller 

till betalning mer än sex månader eller, i fråga om arrende, mer än ett år 

efter tilltriidcsdagen får rättighetshavaren ej avräkna fordran hos den förre 

ägaren. 1 fråga om sådant belopp gäller ej heller betalning som rättighets

havaren har erlagt till den förre ;igaren eller annan uppgörelse med denne. 

Fordran som riittighetshavare har förvärvat eller förskottsbetalning eller 

uppgörelse som har skett efter det att fastigheten har utmätts får ej 

åberopas mot köparen, om rättighetshavaren ägde eller hade bort äga 

kännedom om utmätningen. 

Ang:'\ende rättighetshavares rätt till ersättning av tidigare ägare, om 

rättigheten upphör med anledning av fastighetens försäljning, finns 

bestämmelser i 7 kap. 19 och 20 *§jordabalken. 

Underlåter köpare att fullgöra tidigare ägares skyldigheter mot rättig-
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hetshavare enligt 46 § första stycket. gäller i fråga om skyldighet för 

tidigare ägare att ersätta rättighetshavaren dennes skada vad som sägs i 7 

kap. 20 §första och tredje styckena jordabalken. 

48 § Köparen skall fullgöra sin betalningsskyldighet enligt 35 § fjärde 

stycket även om auktionen överklagas. 

Utan hinder av att auktionen överklagas får köparen tillträda fastigheten 

på den bestämda dagen. om ej dessförinnan annat har förordnats enligt 18 

kap. 16 § andra stycket. Får han på grund av sådant förordnande ej 

tillträda fastigheten och är hindret ej hävt inom tre månader från den 

bestämda tillträdesdagen. fär han frånträda köpet och återfå vad han har 

betalat jämte upplupen ränta. om han gör anmälan därom hos krono

fogdemyndigheten medan hindret alltjämt består. 

Gemensamt intecknade fastigheter 

49 § När någon av flera gemensamt intecknade fastigheter skall säljas på 

auktion. har den som har fordran med panträtt på grund av den gemen

samma inteckningen rätt att indraga annan av de intecknade fastigheterna i 

försäljningen. om den svarar för det intecknade beloppet eller del av detta 

före den fastighet som skall säljas. Skall denna säljas för panträttshavarens 

fordran eller för fordran som har lika eller bättre rätt, får han även indraga 

fastighet som svarar för inteckningen först efter den fastighet som skall 

säljas. 
Yrkande om indragning skall framställas hos kronofogdemyndigheten 

senast vid bevakningssammanträdet. Fastighetens ägare skall beredas 

tillfälle att yttra sig över yrkandet. Bevakningssammanträde och auktion 

skall inställas och nya tider sättas ut, om det behövs för att yrkandet skall 

hinna prövas. 
Bifalls yrkandet. anses den indragna fastigheten utmätt när beslutet 

meddelas. Den fär ej säljas innan beslutet har vunnit laga kraft. 

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

auktion. skall fordran med panträtt på grund av den gemensamma inteck

ningen upptagas i sakägarförteckningen med det belopp för vilket fastig

heten svarar i förhållande till de andra fastigheterna. Beloppet skall betalas 

kontant, om ej annat avtalas mellan köparen och den som enligt sakägar

förteckningen är betalningsberättigad. 

51 § Om samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning 

skall säljas på auktion och förhållande som anges i 52 § andra stycket ej 

föreligger. upprättas gemensam sakägarförteckning för fastigheterna. 

Rättighet i någon av fastigheterna skall härvid anses upplåten i dem alla. 

Vid auktionen ropas fastigheterna ut gemensamt. 
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52 § Skall flera av gemensamt intecknade fastigheter men ej alla säljas på 

auktion, gäller 53-55 §§. 

När samtliga fastigheter som besväras av gemensam inteckning skall 

säljas, gäller likaledes 53-55 §§. om 
I. fastigheterna har olika ägare, 

2. någon av fastigheterna med stöd av 49 ~ har indragits i försäljningen. 

3. någon av fastigheterna endast i andra hand svarar för gemensam 
inteckning, 

4. någon av fastigheterna besväras av särskild inteckning, 

5. nä.gon fastighets ansvar för gemensam inteckning ej avser inteck
ningens hela belopp, 

6. det yrkas av innehavare av si'ldan rättighet i nägon av fastigheterna 

som ej skall bestii oavsett om fastigheten säljs, eller 

7. det i annat fall yrkas av ägare eller borgenär vars rätt kan hero därav. 

Yrkande som avses i andra stycket 6 eller 7 skall framställas senast vid 

be vakningssammanträdet. 

53 § Särskild sakägarförteckning skall upprättas för varje fastighet som 

skall säljas. Förteckningen upprättas som om försäljningen hade begärts 
pil grund av den bästa gemensamma inteckningen, om ej exekutionsford

ringen har bättre rätt. Fordran med panträtt på grund av gemensam inteck

ning upptas för varje fastighet med det belopp för vilket fastigheten 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 har indragits i för:;äljningen enligt 49 §.skall vid beräkning 

av tillägg enligt 6 kap. 3 § jordabalken anses som om fastigheten hade 
utmätts samtidigt med den ursprungligen utmätta fastigheten. 

54 § Vid auktionen skall fastight:terna ropas ut var för sig. Därefter skall 

de ropas ut gemensamt. om de har samma ägare. Efterföljande gemensamt 
utrop skall även eljest äga rum. om full betalning ej har uppniitts för 

fordran för vilken samtliga fastigheter svarar eller fastigheternas ägare är 

ense om att de skall ropas ut gemensamt. 
Uppnås vid gemensamt utrop högre bud än summan av buden vid de 

särskilda utropen, skall budet vid det gemensamma utropet ha företräde. 

Den köpeskilling som har qjudits vid det gemensamma utropet skall 

fördelas på fastigheterna efter de värden som har åsatts dem i målet. 
Fastighets andel i den gemensamma köpeskillingen utgör dock minst vad 
som har bjudits för den fastigheten vid särskilt utrop. Har någon av fastig

heterna ropats ut med tillbehör som ej ingick i det värde efter vilket dess 

andel i köpeskillingen skall beräknas eller ropats ut uian tillbehör som om
fattades av nämnda värde. skall den fastighetens värde vid tillämpningen 
av det sagda jämkas efter vad :mm påkallas av nämnda förhållande. 
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Uppgår i fråga om någon av fastigheterna dess andel i köpeskillingen och 

andra tillgängliga medel ej till skyddsbeloppet och skall därför frågan om 

den fastighetens försäljning förfalla, skall de övriga fastigheterna ropas ut 

gemensamt. 
Uppnås ej bud som förslår till betalning av någon del av exekutionsford

ringen, får ej någon av fastigheterna säljas. 
Har fastighet indragits i försäljningen med stöd av 49 §. skall den 

ursprungligen utmätta fastigheten ropas ut först. Om därvid ej uppnås bud 

som förslår till betalning av någon del av exekutionsfordringen. får fastig

heten ej säljas. Blir den ej såld. skall ej heller den indragna fastigheten 

säljas. 
Fastighet som endast i andra hand svarar för fordran med panträtt på 

grund av gemensam inteckning får ej säljas för den fordringen innan det 

har visat 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 ägare 

eller annan sakägare betalar den brist för vilken fastigheten skall svara 

eller ställer säkerhet för beloppet. Gemensamt utrop av fastigheterna 

behöver ej ske annat än om särskilda skäl föreligger. 

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

även vid efterföljande gemensamt utrop. Har rättigheten ej förbehållits vid 

det särskilda utropet, tillämpas 39 § även vid det gemensamma utropet. 

Vid tillämpning av 40 § skall prövningen huruvida avsevärt högre köpe

skilling kan uppnås avse den sammanlagda köpeskillingen för samtliga 

fastigheter som har ropats in vid auktionen. 

Handpenning skall lämnas efter varje inrop. även om inropad fastighet 

skall ropas ut på nytt. Om inropet ej skall bestå. återlämnas handpen
ningen. 

Fordran som på grund av gemensam inteckning är förenad med panträtt 

i såld fastighet betalas kontant. om ej köparen och den som enligt sakägar

förteckningen är betalningsberättigad avtalar annat. 

Fortsatt inteckningsansvar 

56 § Sådant förordnande av kronofogdemyndigheten om fortsatt inteck

ningsansvar som avses i 6 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 meningen jordabalken. får förordnande om fortsatt intecknings

ansvar meddelas beträffande gemensam inteckning som besvärar fastig

heten endast om fastigheten i förhållande till de andra gemensamt inteck

nade fastigheterna svarar för hela inteckningen och den fordran som är 

förenad med panträtt på grund av inteckningen har blivit täckt. Om medel 

som har influtit genom särskild försäljning av tillbehör utfaller pi\ pant-
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brevets belopp, får förordnande 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 kronofogdemyndigheten. 

Försäljnin~ under hand 

57 § Utmätt fastighet får säl_ias under hand. om försäljning i sådan 

ol·dning finnes mera ändamålsenlig än försäljning på auktion och det är 

tillförlitligt utrett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten. 

Innan fastigheten bjuds ut till försäljning under hand skall ägaren och 

sökanden beredas tillfälle att ytt'.a sig. 

58 § Vid försliljning under hand skall köparen ;\läggas att svara för alla 

fordringar som på grund av panträtt. utmätning eller eljest är förenade 

med förmånsrätt i fastigheten o•;h förrättningskostnaderna, i den män ej 

borgenär kan erhålla betalning u- andra tillgängliga medel eller avstår från 

förmånsrätt i fastigheten eller sökanden medger att försäljning färske utan 

att förrättningskostnaderna blir täckta. Rätt på grnnd av ägarhypotek 

anses ej som fordran. 

Fordran som är förfallen till betalning skall betalas kontant, om ej 

köparen visar att han har avtal:tt annat med borgenären eller betalning 

skall utgå ur särskilt tillgängliga medel. Om ej ~.ökanden har avstått från 
täckning av förrättningskostnaderna, skall vad som behövs för sådan 

täckning betalas kontant. 
Före försäljningen upplåten rättighet som grundas på skriftlig handling 

skall förbehållas. I fråga om såda.n rättighet gäller vad som sägs i 47 §. 

Köparen skall lämna handpenning enligt vad som föreskrivs i 35 §i fråga 
om inrop på auktion. Aterstodcn av den kontanta köpeskillingen skall 

betalas senast fyra veckor efä:r det att köpehandling har upprättats. 

Försummas det. är köpet ogiltigt. 

Blir köpet ogiltigt. gäller bestiimmelserna i 43 § om handpenning. Vad 

som sägs om auktion i 43 * för:;ta stycket gäller även försäljning under 

hand. 
I övrigt bestämmer kronofoglkmyndigheten köpevillkoren. 

59 § Försäljningen sker genom upprättande av köpehandling som under

skrivs av kronofogdemyndigheten och köparen. 
Försäljningsvillkoren skall godkännas av ägaren. Har försäljningen 

föregåtts av auktion utan att därvid godtagbart inrop har skett, behövs 

dock ej godkännande. om försäljningen sker på gynnsammare villkor. 

Om ägaren ej har godkänt försäljningsvillkoren. skall han genast under

rättas om försäljningen. 
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60 § Har köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 58 § fjärde 

stycket och har försäljningen vunnit laga kraft, utfärdar kronofogdemyn

digheten köpebrev. 
Bestämmelserna i 48 §gäller också i fråga om försäljning under hand. 

61 § Säljs ej egendomen under hand, skall den bjudas ut till försäljning på 

auktion, om ej sökanden avstår därifrån. 

Försäljning av villkorlig rätt till fastighet eller av andel i fastighet m.m. 

62 § Bestämmelserna i 3-61 §§ gäller i tillämpliga delar även när 

utmätning har skett medan gäldenärens rätt är villkorlig och när utmätning 

av fast egendom ej har avsett hel fastighet, om ej annat följer av 63-68 ~§. 

63 § Har, i fall då överlåtelse av fastighet är beroende av villkor. fastig

heten blivit utmätt för fordran hos överlåtaren. får försäljning ej ske förrän 

det visar sig om villkoret uppfylls. 
Vad som sägs i första stycket gäller också om del av fastighet genom 

överlåtelse har kommit i särskild ägares hand och fastigheten har blivit 

utmätt för fordran hos överlåtaren innan fastighetsbildning som enligt lag 

utgör villkor för överlåtelsens giltighet har kommit till stånd. Skulle det 

medföra betydande tidsutdräkt att avvakta huruvida fastighetsbildningen 

kommer till stånd, får dock fastigheten säljas med förbehåll för den rätt 

som tillkommer förvärvaren. Försäljningen omfattar då även gäldenärens 

rätt mot förvärvaren. Köparen svarar för gäldenärens skyldigheter mot 

förvärvaren. 

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

av villkor, egendomen blivit utmätt för fordran hos förvärvaren, skall 

kronofogdemyndigheten bjuda ut 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 fängesman. Ansökan om inteckning, som har gjorts 

samma dag som utmätningen eller senare, förfaller genom försäljningen, 

om ej kronofogdemyndigheten på begäran av köparen förordnar annat. 

Kan det utan betydande tidsutdräkt avvaktas om det för förvärvet 

gällande villkoret uppfylls, kan anstånd med försäljningen medges tills det 

visar sig om så blir fallet. Uppfylls villkoret. sker försäljning i den ordning 

som i allmänhet gäller för exekutiv försäljning av fast egendom. 

När försäljning som har skett enligt första stycket har vunnit laga kraft 

och köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet, utfärdar krono

fogdemyndigheten köpehandling. 

65 § Bestämmelserna i 63 och 64 §§ gäller ej, om den fordran för vilken 

utmätning har skett var förenad med särskild förmånsrätt i fastigheten. 

Bilaga 2 1019 



Prop. 1980/81: 8 

66 § Om villkoret uppfylls i fall som avses i 63 § eller om förvärvet går 

åter i fall som avses i 64 § andra stycket, skall kronofogdemyndigheten 

driva in eller bjuda ut till försäljning vad som därefter tillkommer gälde

nären och omfattas av utmätningen. Härvid tillämpas den ordning som 

enligt 8 och 9 kap. gäller i fråga om utmätt fordran eller rättighet. 

67 § Har endast andel i fastighet blivit utmätt men skall enligt 8 kap. 8 § 

hela fastigheten säljas på auktion. skall av sakägarförteckningen framgå 

vilka fordringar och rättigheter som belastar varje särskild andel. Skydds

beloppet skall bestämmas så att fordringar, som gäller i den först utmätta 

andelen enbart eller i nämnda andel jämte annan andel och som har bättre 

rätt än exekutionsfordringen. samt förrättningskostnaderna blir fullt 

täckta. 
Är någon av delägarna i konkLJrs, får borgenär utöva anslutningsrätt 

enligt 13 § även om han har förmånsrätt endast i andel av fastigheten. 

68 § När andel i fastighet har sålts enligt 8 kap. 9 § andra stycket och 

försäljningen har vunnit laga kraft samt köparen har fullgjort sin betal

ningsskyldighet, utfärdar kronofogdemyndigheten köpebrev. 

Särskild föreskrift beträffande allmänna mät 

69 § Bestämmelserna i 11 § gälle:: ej i allmänt mål. 

13 kap. Redovisning av influtna medel 

Allmänna bestämmelser om redovi!:ning 

I § Medel som har influtit till kronofogdemyndigheten i mål om utmät

ning skall redovisas så snart som möjligt. 

När medel har influtit innan utmätt egendom har sålts, behöver redo

visning dock ej ske förrän försäljning har ägt rum. Om influtet belopp i 

annat fall är ringa och det kan antagas att ytterligare medel kommer att in

flyta i målet, får det avvaktas. 

2 § Vad som sägs i detta kapitel cm influtna medel gäller även ränta som 

utgår på medlen till och med den i 6 §angivna fördelningsdagen. Ränta på 

belopp som innestär därefter tillkommer den som är berättigad till 

beloppet. 

3 § När köpare har ställt säkerhe1 för handpenning och köpeskillingen ej 

betalas inom föreskriven tid, ska.I kronofogdemyndigheten taga säker

heten i anspråk. om det behövs för betalning av vad köparen har att svara 

för. Motsvarande gäller. när annan sakägare har ställt säkerhet för belopp 
som skall redovisas. 
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Fördelning 

4 § För fördelning av influtna medel skall kronofogdemyndigheten hålla 

fördelningssammanträde, när det är föreskrivet i balken eller när det i 
annat fall är oklart hur medlen skall fördelas. 

Sammanträde som ej har blivit utsatt i samband med kungörande av 

auktion skall kungöras särskilt, om det är behövligt med hänsyn till 
okända sakägare eller av annat skäl. Kungörande skall ske i god tid och på 
lämpligt sätt. Sökanden, gäldenären och andra kända sakägare skall kallas 
till sammanträdet. 

S § Vid fördelningssammanträde skall kronofogdemyndigheten redogöra 

för vad som skall fördelas och för de fordringar som har anmälts eller skall 
beaktas utan anmälan. 

6 § Fordran som skall beaktas upptas med det belopp till vilket den 

uppgår på fördelningsdagen. Som fördelningsdag anses härvid den dag till 

vilken fördelningssammanträde är utsatt. även om hinder möter att då 
verkställa fördelningen. När sammanträde ej hålls, anses den dag då 
kronofogdemyndighetens beslut meddelas som fördelningsdag. 

Begär borgenär betalning för fordran som ej har anmälts i tid, skall 
utdelning utgå av överskott, om sådant uppkommer. 

7 § Är fordran eller därmed förenad förmånsrätt beroende av villkor eller 

tvistig eller är förmånsrätt beroende av att sökt inteckning beviljas, skall 
kronofogdemyndigheten avsätta vad som belöper på fordringen i avvaktan 

på att villkoret uppfylls eller förfaller eller att tvisten eller frågan om in
teckning blir slutligt avgjord. Avsättning skall dock ej ske i fall då tvist 
skall prövas enligt tredje stycket. 

Borgenär vars fordran eller förmånsrätt är tvistig skall, om tvisten ej 
redan är föremål för prövning, föreläggas att inom en månad från det att 
föreläggandet har delgivits honom väcka talan mot sakägare som medlen 
skall tillkomma om borgenärens anspråk faller bort. Väcker borgenären ej 
talan i enlighet med föreläggandet, har han förlorat sin rätt till medlen, om 
ej motparten har väckt talan i saken inom den nämnda tiden. 

Kan fördelningen ej utan betydande olägenhet för parterna avslutas 
utan att tvisten har blivit avgjord. skall kronofogdemyndigheten själv 
pröva tvisten, om det är ändamålsenligt. Därvid gäller vad som sägs i 2 
kap. 22 och 23 §§. 

8 § När medel avsätts enligt 7 §. skall kronofogdemyndigheten ange hur 

det skall förfaras med dem om fordringen faller bort helt eller delvis. 

9 § Om alla berörda sakägare är ense, skall fördelningen ske i enlighet 
därmed. 
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Särskilda bestämmelser beträffande registrerat skepp, registrerat luftfartyg 

m.m. och fast egendom 

10 § När registrerat skepp, regi:;trerat luftfartyg, intecknade reservdelar 

till luftfartyg eller fastighet har sålts på auktion, skall behållen avkastning 

av egendomen, ersättning som har influtit med anledning av misslyckat 

försök att sälja egendomen och tillskott som någon har betalat för att 

bevara sin rätt vid försäljningen fördelas tillsammans med köpeskillingen 

för egendomen. Medel som har influtit genom särskild försäljning av 

tillbehör till fastighet skall fördelas samtidigt med köpeskillingen för 

fastigheten. 

Fördelningen skall ske i enlighet med sakägarförteckningen, om det ej 

framgår att fordran understiger vad som anges i förteckningen. Angående 

begränsning av inteckningshavares rätt vid försäljning av intecknade 

reservdelar till luftfartyg finns föreskrift i 11 kap. 3 § tredje stycket. 

I fråga om fordran som ej har tagits upp i förteckningen gäller 6 § andra 

stycket. 

Il § Bestämmelserna i 10 § första stycket gäller också när fastighet har 

sålts under hand. Medlen skall fördelas i första hand enligt köpevillkoren 

och i övrigt enligt de grunder som gäller för upprättande av sakägarför

teckning. 

12 § Om förfarandet har avbrutits utan att egendom som avses i 10 §har 

blivit såld, skall influtna medel fördelas enligt vad som sägs där. om 

sakägarförteckning har upprättats, och i annat fall enligt de grunder som 

gäller för upprättande av sådan fö11eckning. Annan borgenär än sökanden 

har dock ej rätt att fä betalning ur medlen för annat än ränta och kostna

der, om hans fordran är förenad med panträtt på grund av inteckning. 

När tillbehör till fastighet har sålts för sig, skall borgenär, som ej har 

avstått från betalning. få utdelning med tillämpning av 12 kap. 16 §.även 

om fastigheten ej säljs. 

Avräkning 

13 § Medel som tillkommer borgenär skall avräknas pä ränta och annan 

biförpliktelse före fordrans kapitalbelopp, om ej borgenären yrkar annat. 

Sådant yrkande skall framställas före fördelningen eller, om fördelning ej 

äger rum, före utbetalningen. 

Om ordningen mellan fordrans kapitalbelopp och biförpliktelser när 

registrerat skepp, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till luft

fartyg eller fastighet har utmätts finns bestämmelser i 10 kap. 11 § första 

stycket. 11 kap. I §och 12 kap. 26 §första stycket. 
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Utbetalning 

14 § Medel får ej betalas ut utan att säkerhet ställs, om 

I. utmätning har skett på grund av dom som avses i 3 kap. 5 §eller 6 § I, 

om ej domen äger laga kraft. eller utmätning har ägt rum på grund av 
utslag eller beslut i lagsökningsmäl och utmätningsgäldenären har sökt 

återvinning eller anfört besvär, 
2. utmätning har skett hos dödsbo för fordran som ej var förenad med 

särskild förmånsrätt i egendomen och den tid som anges i 8 kap. 6 § första 

stycket ej har gått till ända. 
3. rätten till medlen är beroende av besvär som har anförts över utmät

ningen eller den utmätta egendomens försäljning eller av talan som avses i 

4 kap. 20. 21. 25 eller 26 §, 

4. fördelning som har skett vid fördelningssammanträde ej har vunnit 

laga kraft. 
5. i annat fall tvist räder om vem som är betalningsberättigad. 

' 
15 § Medel som har avsatts enligt 7 § fl'lr. när tvist som har föranlett 

avsättningen har prövats av domstol. betalas ut till den vinnande borge
nären utan hinder av att avgörandet ej har vunnit laga kraft, om han ställer 

säkerhet. Även i annat fall kan kronofogdemyndigheten, om skäl före

ligger, mot säkerhet betala ut medlen till den borgenär för vilken de har 

avsatts eller, om denne ej vill lyfta medlen, till den som i andra hand är 
berättigad till dem. 

16 § Besvär över verkställd fördelning hindrar ej att belopp som ej berörs 

av besvären betalas. 

17 § När medel betalas ut, skall iakttagas vad som i allmänhet gäller om 

skyldighet för borgenär att förete eller återställa fordringsbevis eller 

säkerhet som har lämnats för fordran. 
Pantbrev i skepp eller fastighet, vilket utgör säkerhet för fordran pä 

vilken betalning har utfallit, skall företes även om borgenären ej är 
skyldig att återställa pantbrevet, om ej kronofogdemyndigheten finner skäl 

att medge undantag. Detsamma gäller skuldebrev som är intecknat i annan 
egendom, när skyldighet att förete eller återställa skuldebrevet ej följer 

redan av första stycket. 
När köparen åberopar att den som enligt sakägarförteckning är be

rättigad till betalning har medgivit honom avräkning på köpeskillingen. 

gäller vid kronofogdemyndighetens prövning av överenskommelsen vad 

som föreskrivs i första och andra styckena. 

18 § Om borgenär för vilken utdelning har beräknats ej inom ett år från 

det att fördelningen har vunnit laga kraft företer fordringsbevis eller i 
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övrigt fullgör vad som krävs enligt 17 §för att han skall få lyfta medlen, får 
dessa mot säkerhet betalas ut til.l den som i andra hand är berättigad till 

dem, om ej särskilda skäl föreligger. 

19 § Om alla berörda sakäga.re medger att belopp betalas ut utan 

säkerhet när sådan annars krävs, skall det ske. 

20 § Ändras beslut om fördelning eller utbetalning, skall kronofogdemyn

digheten på begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka. Motsvarande 
gäller, om medel som någon t.ar fått lyfta enligt 14 eller 15 § skall 
tillkomma annan sakägare eller om borgenär har fått lyfta medel enligt 18 § 
och den som har bättre rätt till medlen anmäler sig och fullgör vad som 
krävs för betalning till honom. 

Särskilda föreskrifter beträffande allmänna mål 

21 § Bestämmelserna i I. 13, 14 och 20 §§gäller ej i allmänt mål i fråga om 

staten eller kommun som sökande. I sådant mål gäller ej heller 4-9 §§ 
annat än om fördelning skall ske! med enskild borgenär eller om det är 

särskilt föreskrivet att fördelningssammanträde skall hållas. Bestämmelsen 
i 7 § tredje stycket får ej tillämpas, om statens eller kommunens fordran 

berörs av tvisten. 

14 kap. Verkan av exekutiv för;säljning m.m. 

1 § Exekutiv försäljning som h<1r vunnit laga kraft ger köparen samma 
rätt till den sålda egendomen som frivillig försäljning, om ej annat följer av 
vad som sägs i detta kapitel. 

2 § När utmätning av viss egendom ger företräde framför överlåtelse av 

egendomen, gäller det till förmån även för den som förvärvar egendomen 

vid exekutiv försäljning. Detsamma gäller, när tredje man efter före
läggande enligt 4 kap. 20 eller 25 § har förlorat sin rätt mot sökanden. 

3 § Har exekutiv försäljning av registrerat skepp vunnit laga kraft och 

köpeskillingen erlagts skall. om gäldenären ej var rätt ägare, köparens för
värv dock gälla, såvida gäldenär•!ns åtkomst var inskriven när försälj
ningen ägde rum. 

När exekutiv försäljning av fast egendom har vunnit laga kraft och köpe

skillingen har erlagts, har den som åberopar annat förvärv av egendomen 
från gäldenären eller någon hans företrädare förlorat sin rätt mot köparen. 
Även den som åberopar att gälder:ärens eller någon hans företrädares åt-
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komst var ogiltig eller av annat skäl ej gällde mot rätte ägaren har förlorat 

sin rätt mot köparen, om lagfart var beviljad för gäldenären när den exeku

tiva försäljningen ägde rum. 

4 § Om exekutivt såld egendom frångår köparen därför att gäldenären ej 

var rätt ägare, är gäldenären skyldig att ersätta köparen skada som denne 

har lidit i den mån försäljningen har lett till att fordran mot gäldenären har 

blivit betald eller att gäldenären själv har fält del av köpeskillingen. Har 

gäldenären förfarit v~trdslöst i målet, skall han även i övrigt ersätta skada 

som han har vållat köparen. 

Borgenär är skyldig att i den mån han har fått betalning solidariskt med 

gäldenären ersätta köparen dennes skada, om borgenären ej var i god tro 

när han mottog betalningen. 

5 § När exekutiv försäljning medför att tredje man förlorar sin ägande

rätt till den sålda egendomen, gäller i fråga om ersättning för skada som 

tredje mannen har lidit vad som sägs i 4 §om köpares rätt till ersättning av 

gäldenären och borgenär. Detsamma gäller, när indrivning av utmätt ford

ran medför att tredje man förlorar sin rätt till fordringen. 

6 § Har tredje man enligt 3 § första stycket förlorat sin rätt till här i riket 

registrerat skepp, är han berättigad till ersättning av staten enligt samma 

bestämmelser som gäller när sådan ersättning skall utgå med anledning av 

att ägarens rätt har gått förlorad genom frivillig försäljning. Motsvarande 

gäller, när tredje man enligt 3 §andra stycket andra meningen har förlorat 

sin rätt till fast egendom. 
Har staten utgivit ersättning enligt första stycket, inträder staten i tredje 

mannens rätt enligt 5 *· 

15 kap. Införsel 

Allmänna bestämmelser 

I § Införsel får äga rum för 

I. underhållsbidrag enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken, 

2. bidrag som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra 

stycket bamavårdslagen ( 1960:97) eller till hjälptagares försörjning enligt 

40 § lagen ( 1956:2) om socialhjälp, 

3. skatter och allmänna avgifter i fall som särskilt föreskrivs, 

4. böter och viten. 

2 § Genom införsel får tagas i anspråk 

I. arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, 

provision eller annan gottgörelse, 
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2. annan ersättning för arbet~:insats av gäldenären. om dennes ställning 
är jämförlig med en arbetstagams, 

3. periodiskt vederlag för utnyttjande av patent, rätt till litterärt eller 

konstnärligt verk eller annan sådan rättighet eller för överlåtelse av 

rörelse, 
4. vad som utgår som pension eller livränta, 

5. sjukpenning och annan dagersättning, som utgår på grund av sjukdom 

eller olycksfall eller av annan sttdan anledning. 
För vissa fall när skälig lön ej utgår för gäldenärens arbete finns 

särskilda bestämmelser i 19 §. 

3 § Införsel äger ej rum när gäldenären är dödsbo eller annan juridisk 

person. 

4 § Vad som föreskrivs om införsel i lön gäller även vid införsel i annan 
förmån, om ej annat anges. Bestämmelser om arbetsgivare gäller därvid 

den som utger förmånen. 

Särskilda förutsättningar för införsel 

5 § Införsel för underhållsbidrag förutsätter att bidragsbelopp som får 

tagas ut enligt andra stycket utestår obetalt eller att gäldenären vid två 
eller flera tillfällen under de t·;å senaste åren före införselbeslutet har 

underlåtit att betala i rätt tid och det finns anledning antaga att detta skall 
upprepas. 

Genom införsel får tagas ut endast bidragsbelopp som har förfallit till 

betalning tidigast två år före början av den kalendermänad under vilken 
verkställigheten skall ske. 

Genom införsel fär ej tagas ut annat bidragsbelopp än sådant som är för
fallet när verkställighet skall ske eller som förfaller näst därefter. 

I fråga om införsel i sjukpenning eller annan dagersättning som avses i 2 

§ första stycket 5 skall vid tillämpning av andra och tredje styckena ovan 

inne hållandet anses ske varje dag för vilken ersättning utgår. 

6 § Införsel för kommuns fordran på bidrag får ej avse annat bidrag än 

sådant som belöper på tid efter det att beloppet har fastställts eller. när 

fastställelsen har skett på ansökan, efter det att ansökningen gjordes. 

Vid införsel för kommuns fordran på bidrag tillämpas bestämmelserna i 
5 §. 

Förfarandet 

7 § Införsel söks hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt gäldenären 

har sitt hemvist. Har gäldenären ej hemvist här i riket, upptas ansökningen 

där arbetsgivaren finns. 
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8 § Innan beslut om införsel meddelas skall gäldenären beredas tillfälle 

att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt. Gäldenären 

behöver dock ej höras när han byter anställning och beslut skall meddelas 
om införsel hos den nya arbetsgivaren. 

9 § Kronofogdemyndigheten bestämmer dels hur mycket som högst får 

innehållas vid varje avlöningstillfälle (införselbeloppet), dels ett belopp 

som skall förbehållas gäldenären för eget underhåll och familjens behov 

samt till fullgörande av betalningsskyldighet till annan som vid införsel har 

lika rätt som sökanden eller bättre rätt än denne (förbehållsbeloppet). 

Förbehållsheloppet bestäms med ledning av bestämmelserna om 

existensminimum i 50 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och 

anvisningarna till nämnda paragraf. 

Vid beslut om införsel i sjukpenning eller annan dagersättning som avses 

i 2 § första stycket 5 bestäms införselbeloppet och förbehållsbeloppet per 

dag. 

10 § Vid införsel för engångsbelopp i fall som avses i I § 1 eller 2 skall 

kronofogdemyndigheten vid behov fördela beloppet på skilda poster efter 

vad som är skäligt med hänsyn till den tid för vilken beloppet är avsett och 

övriga omständigheter. De särskilda posterna anses vid tillämpning av 

införseln förfallna enligt vad som sålunda har bestämts. 

11 § Om särskilda skäl föreligger, får kronofogdemyndigheten ålägga 

arbetsgivaren att anpassa sättet för lönens utbetalande så att införsel kan 

verkställas i därför lämpad ordning. 

12 § Beslut om införsel skall ändras, om anledning föreligger. 

Införsel för bidrag som avses i I § I eller 2 skall hävas, om gäldenären 

betalar förfallna bidrag och det finns anledning antaga att bidragsskyldig

heten skall fullgöras för framtiden. 

13 § Kronofogdemyndigheten skall underrätta arbetsgivaren angående 

beslut om införsel och i fråga som avses i 11 eller 12 ~-

Företrädesordning 

14 § Införsel för underhållsbidrag har företräde framför skatteavdrag. 

Vid annan införsel har skatteavdraget företräde. 

15 § Är fråga om införsel för fordringar som är upptagna under skilda 

punkter i I §, har de inbördes företräde efter nummerordningen. 

Vid samtidig införsel för tvä eller flera underhållsberättigade fördelas 

innehållet belopp efter de löpande bidragens storlek. Om mera har inne-
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hällits än som svarar mot de löpande bidragen. har bidrag som har stått ute 

längre företräde vid fördelningen av det överskjutande beloppet. 

Delbetalning, som inflyter på viss underhållsberättigads fordran, 

avräknas i första hand på det belopp som har stått ute längst och alltjämt 

kan tagas ut genom införsel. 

Av fordringar som avses i I § 2-4 har inom varje grupp vad som har 

stått ute längst företräde. 

16 § Om underhållsbidrag som avses i 5 kap. 5 § giftermålsbalken över

stiger vad som skäligen bör tillkomma familjen, fär bidraget vid tillämpning 

av 15 §jämkas med hänsyn till annan fordran för vilken införsel äger rum 

samtidigt. Föreligger särskilda :;käl. får sådan jämkning ske även av annat 

underhållsbidrag, om detta uppenbart överstiger vad som skäligen behövs 

för den underhållsberättigades försörjning. 

Bestämmelserna i första stycket gäller ocksa när skatteavdrag eller 

utmätning ej kan äga rum till följd av införsel för underhållsbidrag som 

avses där. 

17 § Införsel går före utmätning. Införsel för fordran som avses i I § 4 

skall dock jämkas eller hävas, ~m utmätning därigenom kan äga rum för 

annan fordran. 

Har införsel för viss fordran beviljats i vederlag som avses i 2 § första 

stycket 3 eller i pension eller livränta och blir därefter rättigheten som 

sådan utmätt för annan fordran, har införselfordringen företräde till betal
ning ur vad som inflyter till följd av utmätningen. I fråga om fordran som 

avses i I § I eller 2 gäller det nu sagda bidragsbelopp som har förfallit till 

betalning när beslut om utmätni11g meddelas eller förfaller näst därefter. 

Belopp som har innehållits ge:10m införsel fär ej utmätas för annan ford

ran hos gäldenären. 

18 § Införsel får äga rum utan hinder av att gäldenären är i konkurs, i den 

mån lön eller annat som införseln gäller ej skall ingå i konkursboet enligt 27 

§konkurslagen (1921:225). 

Arbetsgivares skyldigheter 

19 § I fråga om arbetsgivares skyldigheter vid införsel tillämpas bestäm

melserna i 7 kap. 16-18 §§. 

Verkan av införsel 

20 § När införsel har beviljats, får gäldenären ej förfoga över sin rätt 

genom överlåtelse eller på annat sätt så att verkställigheten hindras eller 

försvåras. om ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden med

ger det av särskilda skäl. 
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21 § Har medel innehållits enligt beslut om införsel. är gäldenären ej 

längre betalningsskyldig för den del av fordringen som motsvaras av inne

hållet belopp. även om det ej kan tagas ut hos arbetsgivaren. 

Redovisning och fördelning 

22 § Medel som har influtit genom införsel för fordran som avses i I § l 

eller 2 skall redovisas skyndsamt. dock ej förrän det bidrag som medlen 
avser är förfallet. 

Har införsel för fordran som avses i I § I ägt rum på grund av dom eller 

beslut som ej äger laga kraft eller får verkställas som lagakraftägande 

dom, får medlen ej betalas ut utan att säkerhet ställs. 

23 § Tvist om fördelningen av influtna medel hindrar ej att utbetalning 

sker i enlighet med kronofogdemyndighetens beslut. om ej särskilda skäl 

föreligger. 

24 § Ändras beslut om fördelning eller utbetalning, skall kronofogde

myndigheten på begäran utsöka vad som skall betalas tillbaka. 

Ansvar 

25 § Arbetsgivare. som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att 

inom föreskriven tid tillställa kronofogdemyndigheten belopp som skulle 

ha innehållits enligt beslut om införsel. döms till böter. 

16 kap. Annan verkställighet 

Avhysning 

1 § Verkställighet av förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderätts

havare att flytta från fast egendom, bostadsfägenhet eller annat utrymme i 
byggnad (avhysning) söks hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt 

svaranden har sitt hemvist. Avhysning får även sökas hos kronofogde

myndigheten i det distrikt där verkställigheten skall ske. 

2 § Avhysning skall genomföras så att skälig hänsyn tas till såväl 

sökandens intresse som svarandens situation. 

Om möjligt skall avhysning ske inom fyra veckor från det att behövliga 

handlingar kom in till kronofogdemyndigheten. 

3 § Avhysning får genomföras tidigast en vecka eller. om svaranden är 

bosatt utomlands. två veckor frän det att kronofogdemyndigheten har 
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underrättat svaranden om den ~.ökta åtgärden och berett honom tillfälle att 
yttra sig. 

Ar svaranden bosatt utomlands får underrättelseskyldigheten fullgöras 

genom att underrättelsen sänds i brev till svaranden under hans utländska 

adress. 
Underrättelse behövs ej. om svaranden saknar känt hemvist och det ej 

har kunnat klarläggas var han uppehåller sig. 

4 § Om det behövs av hänsyn till svaranden får kronofogdemyndigheten 

medge anstånd med avhysningen under högst två veckor från utgången av 

den tid som anges i 2 § andra stycket. Föreligger synnerliga skäl får 

anståndet utsträckas till högst f:1ra veckor. om skälig ersättning betalas för 

hela den anståndstid som har medgivits av myndigheten. 

Har på grund av-:. § hinder mött att genomföra avhysningen inom den tid 

som <inges i 2 ~andra stycket. skall anstånd räknas från den dag då förrätt

ningen tidigast hade kunnat äga rum. 

S § Liimnar sökanden anstånd med avhysningen och varar anståndet 

längre än sex månader från dagen för ansökningen, kan denna förklaras 

förfallen. 

6 § Kronofogdemyndigheten fär vid behov anskaffa transportmedel. hyra 

utrymme för förvaring och vidtaga andra liknande åtgärder som föranleds 

av avhysningen. 
Innan åtgärd enligt första stycket vidtas. skall parterna underrättas. om 

det kan ha betydelse för dem. 

7 § Skall avhysning ske från annat än bostad och kan ej svaranden 

omhändertaga egendomen eller lämpligt förvaringsutrymme anskaffas, får 

kronofogdemyndigheten förordna att egendomen skall säljas. Kan 
egendomen antagas sakna försäijningsvärde. får i stället förordnas att den 

skall förstöras. 
Innan förordnande enligt första stycket meddelas, skall svaranden 

underrättas. 
Försäljning äger rum i den ordning som gäller för utmätt lös egendom i 

allmänhet. Föreskriften i 9 kap. 4 §första stycket tillämpas dock ej. 

8 § Avhysning fär genomföra~. även mot inneboende eller annan tredje 

man som hindrar sökanden i utövningen av hans rätt, om det är uppenbart 

att tredje mannen saknar fog att motsätta sig verkställigheten. När 

anledning föreligger skall kronofogdemyndigheten om möjligt i förväg 

underrätta tredje mannen om avhysningen. 

Anstånd som sägs i 4 § fär meddelas, om det behövs av hänsyn till 

tredje mannen. 
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9 § Om det anses lämpligare och sökanden medger det, får kronofogde

myndigheten förelägga svaranden att själv fullgöra sin förpliktelse att 
flytta. Därvid gäller föreskrifterna i 2 §första stycket, 3, 5 och 8 §§. 

Verkställighet i annat fall 

10 § Verkställighet i annat fall än som avses i I § av förpliktelse som ej 

avser betalningsskyldighet samt verkställighet av beslut om kvarstad eller 

annan säkerhetsåtgärd söks hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt 

svaranden har sitt hemvist eller egendom som är i fråga finns eller där 

verkställigheten annars med fördel kan äga rum. 

11 § Verkställighet som ej avser kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd får 

ej äga rum innan svaranden har underrättats om ansökningen och fått ti'.l

fälle att yttra sig. Om saken är brådskande, får kronofogdemyndigheten 

dock genast vidtaga behövlig åtgärd. Så snart som möjligt skall prövas om 

åtgärden skall bestå. 
Vid verkställighet som avses i första stycket tillämpas föreskrifterna i 3 

§ andra och tredje styckena. 

12 § Verkställighet som ej avser kvarstad sker genom att kronofogde

myndigheten förelägger svaranden att fullgöra vad som åligger honom 

eller att iakttaga förbud eller annan föreskrift eller genom att myndigheten 

själv vidtager behövlig åtgärd. När det finnes lämpligare, kan krono

fogdemyndigheten på framställning av sökanden överlämna åt denne att 

efter myndighetens anvisning utföra behövlig åtgärd. 
Beträffande genomförandet av verkställigheten tillämpas 6 §. 

Föreskrift i cxekutionstiteln som avser verkställigheten hindrar ej att 
denna genomförs på annat sätt, om det behövs. 

Särskilda bestämmelser om kvarstad 

13 § Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad för fordran tilläm

pas vad som föreskrivs om utmätning i 4 kap. 3-7, 9 och 13-19 §§, 21 § 

första stycket. 23, 24 och 33-35 §§. 5 och 6 kap. samt 12 kap. 3-5 §§. 

K varslad för fordran får ej läggas på lön eller annan förmån som avses i 

7 kap. innan den har betalats ut och kan utmätas. 

14 § När egendom har belagts med kvarstad för fordran. får svaranden ej 

överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över den på 

annat sätt, om ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden 

medger det av särskilda skäl. 
I fråga om verkan av kvarstaden i övrigt gäller vad som föreskrivs om 

utmätning i 4 kap. 29 §andra stycket och 31 §samt 12 kap. 6-10 §§. 
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Om lös egendom, som har belagts med kvarstad för fordran, hastigt 

faller i värde eller kräver alltför kostsam vård.färden på hegäran av part 

säljas i den ordning som gäller för utmätt egendom. 

15 § Kvarstad för fordran hindrar ej att egendomen utmäts eller beläggs 

med kvarstad för annan fordran. Finns annan egendom att tillgå, skall 

dock denna tagas i anspräk i första hand. om ej den fordran för vilken 

utmätning eller kvarstad söks är förenad med särskild förmänsrätt i den 

kvarstadsbelagda egendomen. 

Om egendom som har belagts med kvarstad för fordran utmäts för 

annan fordran vilken ej är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. 

skall denna anses samtidigt utmätt för kvarstadsborgenärens fordran. 

16 § Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för 

bättre rätt tillämpas 6 kap. och 12 kap. 5 §. 

I fräga om verkan av sädan kvarstad tillämpas vad som sägs i 14 § i 

detta kapitel. Pantbrev som gäller i egendomen fär dock ej pantsättas, om 

ej kronofogdemyndigheten efter hörande av sökanden medger det av 

särskilda skäl. Detsamma gäller skuldebrev som är intecknat i luftfartyg 

eller reservdelar till luftfartyg. 

17 kap. Kostnader 

Inledande bestämmelse 

l § I utsökningsmål tas ut ersättning för statens kostnader för fö1farandet 

hos kronofogdemyndigheten enligt vad regeringen föreskriver (förrätt
ningskostnaderl. Vid införsel tas dock ej ut kostnadsersättning. 

Sökandens ansvar för förrättningskostnader 

2 § Sökanden ansvarar mot staten för förrättningskostnaderna i mälet. 

om ej annat följer av 3 eller 4 §. Ytterligare undantag kan föreskrivas av 

regeringen. 

I fräga om kostnad för åtgärd ~.om har begärts av annan än sökanden i 

målet skall den som har begärt åtgärden anses som ~ökande. När fastighet 

enligt 12 kap. 49 § har dragits in i försäljning av gemensamt intecknad 

fastighet, skall dock sökanden i målet ansvara även för kostnad som 

föranleds av indragningen, om han har sämre rätt än den som har begärt 

indragning. 

3 § Sökanden ansvarar ej för förrättningskostnaderna i mål om utmätning 

som avses i 7 kap. 17 §eller 15 kap. 19 §jämförd med 7 kap. 17 §eller för 

handräckning enligt 8 kap. 17 *· 
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Vid avhysning ansvarar sökanden ej för kostnad för förvaring av 
svarandens egendom eller för annan åtgärd som väsentligen avser att 
skydda svaranden mot förlust. Detsamma gäller kostnad för försäljning 
enligt 16 kap. 7 §. 

4 § Kronofogdemyndigheten får helt eller delvis befria sökanden från att 

ansvara för förrättningskostnaderna, om skyldigheten skulle vara be

tungande. 

5 § Förrättningskostnader för vilka sökanden ansvarar skall förskotteras 

av honom, om kronofogdemyndigheten begär det. Staten, kommun, lands
tingskommun och kommunalförbund är dock ej skyldiga att lämna sådant 
förskott. 

Betalas ej förskott inom förelagd tid, får verkställigheten inställas. 

Kronofogdemyndigheten kan i sådant fall även häva redan vidtagen 
åtgärd. 

Uttagande av förrättningskostnader 

6 § Kronofogdemyndigheten skall uttaga förrättningskostnader utan 

särskild begäran. 

7 § Förrättningskostnader i mål om utmätning tas ut ur köpeskillingen 
för såld egendom, behållen avkastning och andra tillgängliga medel. De får 
vid behov genast utsökas hos gäldenären. 

Förrättningskostnad för handräckning enligt 8 kap. 17 § får genast 
utsökas hos svaranden. 

8 § Förrättningskostnader för verkställighet som avses i 16 kap. får 
genast utsökas hos svaranden, om ej annat följer av exekutionstiteln. 
Detta gäller dock ej verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säker
hetsåtgärd. 

Om egendom i samband med avhysning säljs enligt 16 kap. 7 §, tas 
förrättningskostnad för försäljningen ut ur köpeskillingen. 

När förrättningskostnader för avhysning tas ut hos svaranden, har 
kostnad som avses i 3 § andra stycket företräde framför annan förrätt
ningskostnad. 

9 § Förrättningskostnad för verkställighet av beslut om kvarstad eller 

annan säkerhetsåtgärd, vilken alltjämt består när verkställighet äger rum 
för det anspråk som har föranlett åtgärden, anses som förrättningskostnad 
för sistnämnda verkställighet. 

Om egendom som är belagd med kvarstad för fordran utmäts för annan 

fordran, anses förrättningskostnad för verkställighet av kvarstaden som 
förrättningskostnad i målet om utmätning. 

28 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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10 § Om lös egendom som har belagts med kvarstad säljs enligt 16 kap. 

14 § tredje stycket eller 16 § andra stycket, tas förrättningskostnad för 

försäljningen ut ur köpeskillingen. 
Har kronofogdemyndigheten med anledning av kvarstad på fast 

egendom förordnat om åtgärd som avses i 12 kap. 8 eller 9 §,tas kostnad 

för åtgärden ut ur behållen avkastning. 

11 § Om sökanden ej har förskotterat förrättningskostnad för vilken han 

ansvarar och kostnaden ej får ener har kunnat i målet uttagas hos svaran

den, får den genast utsökas hos sökanden. 

Kostnader i tvist vid fördelning 

12 § l fråga om kostnader i tvi;;t vid fördelning av medel som enligt 13 

kap. 7 § tredje stycket prövas av kronofogdemyndigheten tillämpas 18 

kap. rättegångsbalken. 

Beslut, varigenom kronofogdemyndigheten har ålagt ersättningsskyldig

het enligt första stycket, verkställs såsom dom som avses i 3 kap. 5 §. 

Särskild föreskrift beträffande allmänna mål 

13 § Bestämmelserna i 2-5 §§ om sökandens ansvar för förrättnings

kostnader gäller ej i allmänt mål. 

18 kap. Besvär 

Allmänna bestämmelser om talan mot kronofogdemyndighetens beslut 

1 § Mot kronofogdemyndighetens beslut får talan föras i hovrätten. 

Talan får föras av den som beslutet angår, om det har gått honom emot. 

Sökande eller svarande får klaga även över att beslut gö.r intrång i tredje 

mans rätt. 

2 § Klagan får ej föras över att kronofogdemyndigheten har funnit sig 

behörig att upptaga ansökan om verkställighet. 

Har kronofogdemyndigheten funnit sig obehörig att upptaga ansökan, 

kan hovrätten efter klagan bestämma vilken kronofogdemyndighet som 

skall handlägga målet och hänvisa det till den myndigheten. 

3 § Talan får ej föras mot be~;lut, varigenom begäran om rättelse av 

utmätning enligt 4 kap. 33 eller 34 § eller om rättelse av kvarstad för 

fordran enligt 16 kap. 13 §har lämnats utan bifall. 
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4 § Talan mot beslut, varigenom föreläggande har meddelats enligt 2 

kap. 10 eller 11 §, får föras endast i samband med talan mot beslut, 

varigenom föreläggandet har tillämpats. 
Mot beslut som innefattar endast förberedelse till senare beslut och ej 

rör tredje man får talan föras endast i samband med talan mot det senare 

beslutet. Klagan över sakägarförteckning får föras endast i samband med 
talan mot auktion eller, om klagan ej avser upphävande av auktion, endast 

i samband med talan mot beslut om fördelning av influtna medel. 

5 § Klagan över att förrättningsman har handlagt mål fastän han var jävig 

får ej föranleda att beslut som han har meddelat hävs, om klaganden får 

anses tillgodosedd genom utförandet av talan i hovrätten. 

6 § Vid bifall till talan mot visst beslut får även senare beslut i målet, som 
ej hade vunnit laga kraft mot klaganden när talan anfördes, hävas när det 

kan ske. 

7 § Bifalls talan mot beslut om fördelning av medel. gäller det till förmån 

~iven för den som ej själv har fört talan. 

Närmare bestämmelser om talan i hovrätten 

!! § Talan mot kronofogdemyndighetens beslut förs genom besvär. 

Besvärsinlagan skall inges till kronofogdemyndigheten. 

9 § Besvär över beslut om utmätning som avses i 7 kap. eller om införsel 

fär anföras utan inskränkning till viss tid. 
I fråga om annan utmätning skall besvär av sökanden eller svaranden 

anföras inom tre veckor från det att beslutet har delgivits honom. Tredje 

man får anföra besvär över sådan utmätning utan inskränkning till viss tid. 
Besvär över beslut som avses i 8 kap. 9 §första stycket eller 12 kap. 49 § 

tredje stycket skall dock anföras inom tre veckor från delgivning av 

beslutet. 
Besvär över exekutiv försäljning skall anföras inom tre veckor från 

försäljningen. 

Över beslut om fördelning eller utbetalning av medel skall besvär 

anföras inom tre veckor från beslutet. 

Besvär över kronofogdemyndighetens beslut i andra fall skall anföras 

inom tre veckor från det att beslutet har delgivits klaganden. 

10 § Besvär som ej har anförts i rätt tid skall avvisas av kronofogdemyn

digheten. Har besvärsinlagan kommit in till hovrätten före besvärstidens 

utgång. skall den omständigheten att inlagan har kommit in till krono

fogdemyndigheten först därefter ej föranleda att besvären avvisas. 
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Visas laga förfall före utgånge:n av besvärstiden, skall kronofogdemyn
digheten sätta ut ny tid. 

11 § I besvärsinlagan skall klaganden ange det överklagade beslutet, den 

ändring som yrkas däri och grunderna för besvärstalan. 
Klaganden skall i inlagan lämna uppgift om de bevis som han vill 

åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis 

som ej har ingivits tidigare sbll fogas vid inlagan i huvudskrift eller 

bestyrkt avskrift. 
Besvärsinlagan skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller 

hans ombud. 

12 § Vad som sägs i 2 kap. W §om kronofogdemyndighetens prövning av 

fråga om ändring eller rättelse av beslut och om avbrytande eller hävande 

av verkställighet i annat fall gäller även när anförda besvär ger anledning 

till sådan åtgärd. 

13 § Avvisas ej besvärstalan. skall kronofogdemyndigheten så snart som 

möjligt sända besvärsinlagan och övriga handlingar i målet till hovrätten. 

Kronofogdemyndigheten skall därvid bifoga eget yttrande. om det ej kan 

anses obehövligt. 

Vissa bestämmelser om förfarandd i hovrätten 

14 § Föreligger annat hinder mc-t besvärstalans upptagande än som avses 

i 10 §.skall talan omedelbart avvisas av hovrätten. 

IS § Uppfyller besvärsinlagan ej föreskrifterna i 11 § eller är den annars 

ofullständig, skall hovrätten förelägga klaganden att avhjälpa bristen. 
Efterkommer klaganden ej föreläggandet och är bristen så väsentlig att 

inlagan är otjänlig som grund för prövning i sak, skall besvärstalan 
avvisas. 

16 § Hovrätten får ej utan att motparten har beretts tillfälle att inkomma 

med förklaring göra ändring i del överklagade beslutet såvitt angår mot

partens rätt. 
Hovrätten får dock omedelban förordna att åtgärd för verkställighet ej 

skall vidtagas tills vidare eller att sådan åtgärd skall genomföras och bestå 

till dess annat förordnas. Om synnerliga skäl föreligger. får hovrätten även 
omedelbart förordna att vidtagen åtgärd skall hävas. 

17 § Hovrättens beslut länder till efterrättelse lika som kronofogdemyn

dighetens beslut. 
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I mål om utmätning eller införsel skall dock vidtagen åtgärd ej utan 

särskilt förordnande återgå innan hovrättens beslut har vunnit laga kraft. 

Fullföljd av talan till högsta domstolen 

18 § Talan mot hovrättens beslut förs i högsta domstolen genom besvär. 

Beträffande sådan talan skall i stället för 54 kap. 1-8 §§ rättegångs

balken tillämpas vad som föreskrivs i 19 och 20 §§nedan. 

19 § Om hovrätten innan ändringsyrkandet prövas slutligt har utlätit sig i 

fråga som avses i 16 § andra stycket eller angående föreläggande som 

avses i 2 kap. 15 § eller dömt ut vite eller ålagt ansvar för förseelse i rätte

gången. skall talan mot beslutet föras särskilt. 

När hovrätten i annat fall har utlåtit sig över omständighet som gäller 

målets behandling och beslutet ej rör tredje man. får talan mot beslutet ej 

föras annat än i samband med talan i huvudsaken. 

20 § Mot beslut, varigenom hovrätten har funnit kronofogdemyndigheten 

behörig att upptaga ansökan om verkställighet eller hänvisat mål till viss 

kronofogdemyndighet, får talan ej föras. Detsamma gäller beslut 

varigenom hovrätten har återförvisat mål till kronofogdemyndigheten. 

Innefattar hovrättens prövning avgörande av fråga som inverkar på målets 

utgång, får dock talan föras mot beslutet. 

Mot hovrättens beslut i fråga om jäv mot förrättningsman får talan ej 

föras. 

Särskilda rättsmedel 

21 § Bestämmelserna om särskilda rättsmedel i 58 och 59 kap. rätte

gångsbalken skall tillämpas i fråga om kronofogdemyndighetens beslut i 

utsöknings mål. 
Vad som sägs i 58 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken om återställande 

av försutten tid gäller även när föreläggande har meddelats enligt 4 kap. 20, 

25 eller 26 §eller 13 kap. 7 §andra stycket i denna balk. 

Användning av särskilt rättsmedel får ej utan synnerliga skäl föranleda 

att exekutiv försäljning hävs. 
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Förslag till 

Utsöknings balk I 

i 
I 

Lydelse enligt tidigare remitterJt 
förslag 

I 
i 

Bilaga 3 
Förslag remitterat den 28 juni 1979 

Föreslagen lydelse 

2 kap. Förfarandet hos kronofdgdemyndigheten 

Kronofogdemyndigheten t:a:n 
förordna att l'ad som 1·id jiJrhör iufr 
förekommit angående enskilds Fr
sonliga förhållanden eller närini;.l·
idkares affärs- eller drijiförhållan-
den ej får röjas obehörigen. . 

3 kap. Exekutionstitlar 

Har l'id förhör förebringats upp
gift om enskilds personliga eller 
ekonomiska f{jrhållanden, mrs rö
jande kan antagas medji)ra att den 
enskilde eller någon honom när
stående lider al'sevärd skada eller 
betydande men, kan kronoj(1gde
myndigheten förordna att uppgij~ 
ten ej får röjas obehörigen. 

I § 

Verkställighet får under de föru sättningar som anges i detta kapitel äga 
rum på grund av följande exekutiohstitlar: 

1. dom, I 
2. förlikning som är stadfäst av domstol, 
3. utslag och beslut i mål enlig~ 3. utslag och beslut i lagsök-

lagsökningslagen (1978: 000), ningsmål, bel'is i mål om betal
ningsföreläggande att utmätning 

I 

I 
I 

4. skiljedom, : 

j(lr äga rum samt utslag och beslut 
i handräckningsmål, 

5. förbindelse angående underhållsbidrag, 
6. förvaltningsmyndighets besl~t som enligt särskild bestämmelse får 

verkställas, 
7. handling som enligt särskild bestämmelse får läggas till grund för 

verkställiglf~t. 
Vad som sägs om dom gäller, oin ej annat föreskrivs, i tillämpliga delar 

även domstols utslag eller beslut. Godkänt strafföreläggande eller föreläg
gande av ordningsbot gäller som l~gakraftägande dom. 
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Utslag och beslut i lagsökningsmål Utslag och beslut i lagsökningsmål 
m.m. 

13 § 

Utslag eller beslut i lagsöknings
mål varigenom betalningsskyldig
het har ålagts får l'erkställas ge
nast. Har utmätningsgäldenären 
sökt återl'inning eller anfört be
svär, gäller om verkställigheten 
vad som sägs i 5 § om underrätts 
dom, om ej domstolen förordnar att 
1•erkställighet ej får äga rum tills 
vidare. 

Utslag eller beslut i lagsöknings
mål varigenom hetalningsskyldig
het har ålagts får 1•erkställas ge
nast, om ej annat förordnas med 
anledning av talan om åten•inning 
eller besvär. Utslag eller beslut i 
/agsökningsmål i annat fall verk
ställs såsom lagakraftägande dom, 
om ej annat förordnas med anled
ning av talan om återvinning eller 
besviir. 

Bevis i mål om betalnings.före
läggande att utmätning får äga 
rum 1•erkställs såsom lagakraft
ägande dom, om ej gäldenären har 
sökt återvinning. Har återvinning 
sökts, gäller vad som sägs i 5 § om 
underrätts dom, om ej domstolen 
förordnar att verkställighet ej får 
äga rum tills vidare. 

14 § 

Utslag eller beslut i lagsöknings
mål i annat fall än som avses i 13 § 
får verkställas såsom lagakraft
ägande dom, om ej annat förord
nas med anledning ai• talan om 
återvinning eller besl'är. 

4 kap. Utmätning 

Utmätning på grund a1· förbin
delse som avses i 3 kap. 18 §får ej 
ske för bidrag som har förfallit till 
betalning tidigare än tre år innan 
ansökan gjordes, om gäldenären 
gör gällande att bidraget är betalt 

Utslag eller beslut i mål enligt 
handräcknings/agen ( 1980: 000) 
verkställs såsom lagakraftägande 
dom, om ej annat förordnas med 
anledning a1· talan om återvinning 
eller be.n•är. Ifråga om betalnings
skyldighet gäller dock att utslaget 
eller beslutet får verkställas genast, 
om ej annat förordnas med anled
ning al' talan om återl'inning eller 
besvär. 

2 § 
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och invändningen ej kan med hän
syn till omständigheterna lämnas 
utan avseende. Motsvarande gäller 
i fråga om dom eller beslut an
gående underhållsbidrag enligt g/f
termå/sbalken eller föräldrabalken 
eller angående bidrag som tillkom
mer kommun för barns vård enligt 
72 § andra stycket barnavårds/agen 
(1960:97) eller till hjälptagares för
sörjning enligt 40 § lagen (1956: 2) 
om socialhjälp, i den mån bidrags
skyldigheten avser tid efter domens 
eller beslutets meddelande. 

Utmätning för underhållsbidrag 
till make får ej heller ske på grund 
av förbindelse som avses i 3 kap. 
18 §, om makarna ej under den tid 
som bidraget avser lei•de och all.r
jämt lever åtskilda. 

5 kap. Undantag från utmätning 

Utmätning för underhållsbidrag, 
som skall utges till gäldenärens 
make för makens egen del eller för 
makarnas barn, får äga rum på 
grund av förbindelse som avses i 3 
kap. 18 §endast om makarna under 
den tid som bidraget avser ej varak
tigt bodde tillsammans och alltjämt 
ej gör det. 

13 § 

Bestämmelserna i 1-9 §§ hindrar ej att utmätning äger rum för fordran 
som är förenad med pant- eller retentionsrätt i egendomen. 

Nämnda bestämmelser hindrar ej 
heller utmätning av egendom som 
har belagts med kvarstad för ford
ran. 

Nämnda bestämmelser hindrar ej 
heller utmätning av egendom som 
har belagts med kvarstad för ford
ran eller tagits i anspråk genom be
talningssäkring. 

8 kap. Allmänna bestämmelser om exekutiv försäljning m. m. 

4 § 
När utmätning har skett på grund 

av dom som avses i 3 kap. 5 §. får 
egendomen ej säljas utan gäldenä
rens samtycke, om ej domen äger 
laga kraft. Motsvarande gäller, om 

När utmätning har skett på grund 
av dom som avses i 3 kap. 5 §. får 
egendomen ej säljas utan gäldenä
rens samtycke, om ej domen äger 
laga kraft. Motsvarande gäller, om 
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utmätning har skett på grund av ut- utmätning har skett på grund av be
slag eller beslut i lagsökningsmål vis i mål om betalningsföreläggan
och utmätningsgäldenären har sökt de att utmätning får äga rum och 
återvinning eller anfört besvär. gäldenären har sökt återvinning. 

Lös egendom som har betydande värde eller fast egendom får ej heller i 
annat fall säljas utan gäldenärens samtycke, om ej exekutionstiteln äger 
laga kraft eller får verkställas såsom lagakraftägande dom. 

Lös egendom som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård 
bör utan hinder av första eller andra stycket säljas så snart som möjligt. 

14 § 

Skall egendom säljas exekutivt 
under konkurs, utgår betalning för 
konkursboets kostnader som enligt 
81 §konkurslagen (1921: 225) får ta
gas ut ur egendomen. om de anmäls 
enligt vad som sägs i 10 § första 
stycket. 

När egendom skall säljas exeku
tivt under konkurs eller utmätt 
fordran drivas in under konkurs, 
har även borgenär, vars fordran är 
förenad med förmånsrätt enligt 10 § 
förmånsrätt slagen ( 1970: 979). rätt 
att få betalning ur egendomen. om 
han anmäler sin fordran enligt vad 
som sägs i 13 § första stycket. 

15 * 
Om rätt till betalning när regi

strerat skepp, registrerat luftfartyg, 
intecknade reservdelar till luftfar
tyg eller fast egendom har utmätts 
finns särskilda bestämmelser i 10-
12 kap. 

Angående rätt till betalning ur 
överskott, när fordran ej har an
mälts i tid, gäller vad som före
skrivs i 13 kap. 6 §andra stycket. 

14 § 

Borgenär, vars fordran är för
enad med förmånsrätt i utmätt 
egendom på grund av betalnings
säkring, har. i den mån fordringen 
är eller blir fastställd och förutsätt
ningar för indrivning inträder, rätt 
att få betalning ur egendomen, om 
fordringen anmäls enligt 1·ad som 
sägs i 13 §första stycket. 

15 § 

Skall egendom säljas exekutivt 
under konkurs, utgår betalning för 
konkursboets kostnader som enligt 
81 §konkurslagen (1921: 225) får ta
gas ut ur egendomen. om de anmäls 
enligt vad som sägs i 10 § första 
stycket. 

När egendom skall säljas exeku
tivt under konkurs eller utmätt 
fordran drivas in under konkurs, 
har även borgenär. vars fordran är 
förenad med förmånsrätt enligt 10 § 
förmånsrättslagen ( 1970: 979), rätt 
att få betalning ur egendomen, om 
han anmäler sin fordran enligt vad 
som sägs i 13 §första stycket. 

16 § 
Om rätt till betalning när regi

strerat skepp, registrerat luftfartyg, 
intecknade reservdelar till luftfar
tyg eller fast egendom har utmätts 
finns särskilda bestämmelser i 10-
12 kap. 

Angående rätt till betalning ur 
överskott, när fordran ej har an
mälts i tid, gäller vad som före
skrivs i 13 kap. 6 § andra stycket. 
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Avbrytande av verkställigheten 

16 § 

Verkställigheten skall avbrytas, 
om influtna medel förslår att täcka 
sökandens fordran och fordringar 
med lika eller bättre rätt till bi~tal
ning ur medlen samt kostnad som 
skall tagas ut i målet. 

Undantag från första sty1;ket 
följer av JO§ andra stycket ovan, 10 
kap. 5 §, 11 kap. I och 2 §§ od1 12 
kap. 13 §. 

Handräckning efter försäljning 

17 § 

När utmätt egendom har sålts, 
har köparen rätt att vid behov få 
handräckning av kronofogdemyn
digheten för att komma i besittning 
av vad han har förvärvat. Därvid 
gäller i tillämpliga delar vad som 
sägs i 16 kap. 2-9, 11 och 12 §§. 

Särskild föreskrift beträffande all
männa mål 

18 § 
Bestämmelserna i 3 § gäller ej i 

allmänt mål. 

Föreslagen lydelse 

Avbrytande av verkställigheten 

17 § 
Verkställigheten skall avbrytas, 

om influtna medel förslår att täcka 
sökandens fordran och fordringar 
med lika eller bättre rätt till betal
ning ur medlen samt kostnad som 
skall tagas ut i målet. 

Undantag från första stycket 
följer av JO§ andra stycket ovan, 10 
kap. 5 §, 11 kap. I och 2 §§ och 12 
kap. 13 §. 

Handräckning efter försäljning 

18 § 

När utmätt egendom har sålts, 
har köparen rätt att vid behov få 
handräckning av kronofogdemyn
digheten för att komma i besittning 
av vad han har förvärvat. Därvid 
gäller i tillämpliga delar vad som 
sägs i 16 kap. 2-9, 11 och 12 §§. 

Särskild föreskrift beträffande all
männa mål 

19 § 
Bestämmelserna i 3 § gäller ej i 

allmänt mål. 

10 kap. Försäljning av regist1rerat skepp 

Minst trettio dagar före auk
tionen skall underrättelser om för
säljningen sändas till sökanden och 
ägaren samt till kända borgenärer 
som har sjöpanträtt, panträtt på 
grund av inteckning eller reten
tionsrätt. Blir sådan borgenär känd 
senare, skall underrättelse genast 
sändas till honom. Har register
myndigheten uppgift om adress, 
skall den användas. Underrättelse 
till utrikes ort skall om möjligt sän-

7 § 

Minst trettio dagar före auk
tionen skall underrättelser om för
säljningen sändas till sökanden och 
ägaren samt till kända borgenärer 
som har sjöpanträtt, panträtt på 
grund av inteckning, retentionsrätt 
eller förmånsrätt på grund ai• betal
ningssäkring. Blir sådan borgenär 
känd senare, skall underrättelse ge-

. nast sändas till honom. Har regis
termyndigheten uppgift om adress, 
skall den användas. Underrättelse 
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das med flygpost. till utrikes ort skall om möjligt sän
das med flygpost. 

JO § 

I sakägarförteckningen upptas, 
förutom exekutionsfordringen, 
fordran som är förenad med 
sjöpanträtt. panträtt på grund av 
inteckning eller retentlonsrätt samt 
förrättningskostnaderna. 

Om skeppet hör till konkursbo. 
upptas även arvode och annan 
kostnad för skeppets förvaltning 
under konkursen. Är skeppet där
jämte utmätt. upptas fordran som 
skall utgå med förmånsrätt enligt 
10 § förmånsrättslagen l) 970: 979). 

I sakägarförteckningen upptas, 
förutom exekutionsfordringen, 
fordran som är förenad med 
sjöpanträtt. panträtt på grund av 
inteckning, retentionsrätt eller för
månsrätt på grund ai' betalnings
.l'äkring samt förrättningskostna-
dema. 

Om skeppet hör till konkursbo, 
upptas även arvode och annan 
kostnad för skeppets förvaltning 
under konkursen. Är skeppet där
jämte utmätt eller taget i anspråk 
genom betalningssäkring. upptas 
fordran som skall utgå med för
månsrätt enligt JO§ förmånsrättsla-
gen (1970: 979). 

Med fordran som är förenad med panträtt på grund av inteckning avses 
även fordran för vilken skepp har tagits i anspråk enligt 9 kap. 13 § samt 
rätt till betalning på grund av ägarhypotek. 

12 kap. Försäljning av fast egendom 

25 § 

I sakägarförteckningen upptas förutom exekutionsfordringen 
I. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § I eller 7 § I eller 2 

förmänsrättslagen ( 1970: 979) och som förfaller till betalning senast den 
tillträdesdag som anges i 36 §. 

2. fordran som är förenad med panträtt i fastigheten, 

3. nyttjanderätt, servitut eller 
rätt till elektrisk kraft som besvärar 
fastigheten, om rättigheten är in
skriven eller grundar sig på skriftlig 
handling som är tillgänglig, dock ej 
sådan rättighet som skall bestå oav
sett fastighetens försäljning, 

4. förrättningskostnaderna. 

3. fordran som är förenad med 
förmånsrätt i fastigheten på grund 
av betalningssäkring, 

4. nyttjanderätt. servitut eller 
rätt till elektrisk kraft som besvärar 
fastigheten, om rättigheten är in
skriven eller grundar sig på skriftlig 
handling som är tillgänglig, dock ej 
sådan rättighet som skall bestå oav
sett fastighetens försäljning, 

5. förrättningskostnadema. 
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Om fastigheten hör till konkursbo, upptas även arvode och annan kost
nad för fastighetens förvaltning under konkursen. 

13 kap. Redovisning av influtna medel 

7 § 

Är fordran eller därmed förenad förmånsrätt beroende av villkor eller 
tvistig eller är förmånsrätt berot:nde av att sökt inteckning beviljas, skall 
kronofogdemyndigheten avsätta vad som belöper på fordringen i avvaktan 
på att villkoret uppfylls eller förfaller eller att tvisten eller frågan om 
inteckning blir slutligt avgjord. Avsättning skall dock ej ske i fall då tvist 
skall prövas enligt tredje stycket. 

Borgenär vars fordran eller förmånsrätt är tvistig skall, om tvisten ej 
redan är föremål för prövning, föreläggas att inom en månad från det att 
föreläggandet har delgivits hono;11 väcka talan mot sakägare som medlen 
skall tillkomma om borgenärens anspråk faller bort. Väcker borgenären ej 
talan i enlighet med föreläggandet. har han förlorat sin rätt till medlen. om 
ej motparten har väckt talan i saken inom den nämnda tiden. 

Kan fördelningen ej utan betydande olägenhet för parterna avslutas utan 
att tvisten har blivit avgjord. skall kronofogdemyndigheten själv pröva 
tvisten. om det är ändamålsenligt. Därvid gäller vad som sägs i 2 kap. 22 
och 23 §§. 

Vad som belöper ptl fordran som 
är förenad med förmånsrätt på 
grund ai· hetalningssäkring skall 
avsättas i a~·i•aktan på att fordring
en fastställs och förutsättningar för 
indrii>ning inträder eller att beslutet 
om betalningssäkring häi•s. 

14 § 

Medel får ej betalas ut utan att säkerhet ställs. om 

l. utmätning har skett på grund l. utmätning har skett på grund 
av dom som avses i 3 kap. 5 § eller av dom som avses i 3 kap. 5 § eller 
6 § t, om ej domen äger laga kraft, 6 § I, om ej domen äger laga kraft, 
eller utmätning har ägt rum på eller utmätning har ägt rum på 
grund av utslag eller beslut i lag- grund av bevis i mål om hetalnings
sökningsmål och utmätningsgäl- föreläggande att utmätning får äga 
denären har sökt åten·inning eller rum och gäldenären har sökt åter-
anfört besi•är, vinning, 

2. utmätning har skett hos död:föo för fordran som ej var förenad med 
särskild förmånsrätt i egendomen och den tid som anges i 8 kap. 6 § första 
stycket ej har gått till ända, 

3. rätten till medlen är beroende av besvär som har anförts över utmät-
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ningen eller den utmätta egendomens försäljning eller av talan som avses i 
4 kap. 20, 21, 25 eller 26§, 

4. fördelning som har skett vid fördelningssammanträde ej har vunnit 
laga kraft, 

5. i annat fall tvist råder om vem som är betalningsberättigad. 

15 § 

Medel som har avsatts enligt 7 § 
får, när tvist som har föranlett av
sättningen har prövats av domstol, 
betalas ut till den vinnande borge
nären utan hinder av att avgörandet 
ej har vunnit laga kraft, om han 
ställer säkerhet. Även i annat fall 
kan kronofogdemyndigheten, om 
skäl föreligger, mot säkerhet betala 
ut medlen till den borgenär för vil
ken de har avsatts eller, om denne 
ej vill lyfta medlen, till den som i 
andra hand är berättigad till dem. 

Medel som har avsatts enligt 7 § 
första stycket får, när tvist som har 
föranlett avsättningen har prövats 
av domstol. betalas ut till den vin
nande borgenären utan hinder av 
att avgörandet ej har vunnit laga 
kraft, om han ställer säkerhet. 
Även i annat fall kan kronofogde
myndigheten, om skäl föreligger, 
mot säkerhet betala ut medlen till 
den borgenär för vilken de har av
satts eller, om denne ej vill lyfta 
medlen. till den som i andra hand är 
berättigad till dem. 

21 § 

Bestämmelserna i l, 13, 14 och 
20 §§ gäller ej i allmänt mål i fråga 
om staten eller kommun som sö
kande. I sådant mål gäller ej heller 
4-9 .9§ annat än om fördelning skall 
ske med enskild borgenär eller om 
det är särskilt föreskrivet att fördel
ningssammanträde skall hållas. Be
stämmelsen i 7 § tredje stycket får 
ej tillämpas, om statens eller kom
munens fordran berörs av tvisten. 

15 kap. Införsel 

Införsel får äga rum för 

Bestämmelserna i I, 13, 14 och 
20 §§ gäller ej i allmänt mål i fråga 
om staten eller kommun som sö
kande. I sådant mål gäller ej heller 
4-6 §§, 7 §första-tredje styckena, 
8 och 9 §§ annat än om fördelning 
skall ske med enskild borgenär eller 
om det är särskilt föreskrivet att 
fördelningssammanträde skall häl
las. Bestämmelsen i 7 § tredje 
stycket får ej tillämpas, om statens 
eller kommunens fordran berörs av 
tvisten. 

I § 

I. underhållsbidrag enligt giftermålsbalken eller föräldrabalken, 
2. bidrag som tillkommer kommun för barns vård enligt 72 § andra 

stycket barnavårdslagen (1960: 97) eller till hjälptagares försörjning enligt 
40 § lagen (1956: 2) om socialhjälp, 
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3. skatter och allmänna avgift<!r i 
fall som särskilt föreskrivs, 

4. höter och viten. 

3. skatter och allmänna avgifter i 
fall som särskilt föreskrivs samt 
böter och viten. 

15 § 

Är fråga om införsel för fordringar som är upptagna under skilda punkter 
i 1 §. har de inbördes företräde efter nummerordningen. 

Vid samtidig införsel för två eller flera underhållsberättigade fördelas 
innehållet belopp efter de löpand•! bidragens storlek. Om mera har innehäl
lits än som svarar mot de löpande bidragen, har bidrag som har stått ute 
längre företräde vid fördelningen av det överskjutande beloppet. 

Delbetalning, som inflyter på viss underhållsberättigads fordran, avräk
nas i första hand på det belopp som har stått ute längst och alltjämt kan 
tagas ut genom införsel. 

Av fordringar som avses i 1§2 -4 
har inom varje grupp vad som har 
stått ute längst företräde. 

Om underhållsbidrag som avses i 
5 kap. 5 § giftermålshalken över
stiger vad som skäligen bör tillkom
ma familjen, får bidraget vid till
lämpning av 15 §jämkas med hän
syn till annan fordran för vilken in
försel äger rum samtidigt. Förelig
ger särskilda skäl, får sädan jämk
ning ske även av annat underhåLs
bidrag, om detta uppenbart över
stiger vad som skäligen behövs för 
den undcrhållsberättigades försö.rj
ning. 

Av fordringar som avses i 1 § 2 
har vad som har stått ute längst fö
reträde. 

16§ 
Bor gäldenären varaktigt tillsam

mans med sin make och överstiger 
underhållsbidrag till maken eller till 
makarnas barn vad som skäligen 
bör tillkomma de11 underhållsberät
tigade. får bidraget vid tillämpning 
av 15 §jämkas med hänsyn till an- · 
nan fordran för vilken införsel äger 
rum samtidigt. Föreligger särskilda 
skäl, får sådan jämkning ske även 
av annat underhållsbidrag, om det
ta uppenbart överstiger vad som 
skäligen behövs för den underhålls
berättigadcs försörjning. 

Bestämmelserna i första stycket gäller också när skatteavdrag eller ut
mätning ej kan äga rum till följd av införsel för underhållsbidrag som avses 
där. 

Har gäldenären rätt till avdrag 
på underhållsbidrag enligt 7 kap. 
4 §föräldrabalken, får belopp som 
på grund härav tillgodoräknas ho
nom ej tagas i anspråk genom in
försel för fordran, som tillkommer 
annan än de11 1mderhållsberätti
gade eller någo11 som har inträtt i 
dennes rätt. 

Bilaga 3 1046 



Prop. 1980/81: 8 

Lydelse enligt tidigare remitterat Föreslagen lydelse 
fiirslag 

17 § 

Införsel går före utmätning. In- Införsel gå.r före utmätning. 
förse/ för fordran som avses i I § 4 
skall dock jämkas eller hävas, om 
utmätning därigenom kan äga rum 
för annan fordran. 

Har införsel för viss fordran beviljats i vederlag som avses i 2 § första 
stycket 3 eller i pension eller livränta och blir därefter rättigheten som 
sådan utmätt för annan fordran, har införselfordringen företräde till betal
ning ur vad som inflyter till följd av utmätningen. I fråga om fordran som 
avses i I § I eller 2 gäller det nu sagda bidragsbelopp som har förfallit till 
betalning när beslut om utmätning meddelas eller förfaller näst därefter. 

Belopp som har innehållits genom införsel fär ej utmätas för annan 
fordran hos gäldenären. 

16 kap. Annan verkställighet 

15 § 

K varslad för fordran hindrar ej att egendomen utmäts eller beläggs med 
kvarstad för annan fordran. Finns annan egendom att tillgå, skall dock 
denna tagas i anspråk i första hand, om ej den fordran för vilken utmätning 
eller kvarstad söks är förenad med särskild förmånsrätt i den kvarstadsbe
lagda egendomen. 

Om egendom som har belagts 
med kvarstad för fordran utmäts för 
annan fordran vilken ej är förenad 
med särskild förmånsrätt i egendo
men. skall denna anses samtidigt 
utmätt för kvarstadsborgenärcns 
fordran. 

17 kap. Kostnader 

Sökanden ansvarar ej för förrätt
ningskostnadema i mål om utmät
ning som avses i 7 kap. 17 §eller 15 
kap. 19 § jämförd med 7 kap. 17 § 
eller för handräckning enligt 8 kap. 
17§. 

Om egendom som har belagts 
med kvarstad för fordran utmäts för 
annan fordran vilken ej är förenad 
med särskild förmånsrätt i egendo
men, skall denna anses samtidigt 
utmätt för kvarstadsborgenärens 
fordran. Detsamma gäller, om 
egendomen tas i anspråk genom 
betalningssäkring för sådan ford
ran som har sagts nu. 

3 § 

Sökanden ansvarar ej för förrätt
ningskostnaderna i mål om utmät
ning som avses i 7 kap. 17 §eller 15 
kap. 19§jämförd med 7 kap. 17§ 
eller för handräckning enligt 8 kap. 
18 §. 
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Vid avhysning ansvarar sökanden ej för kostnad för förvaring av svaran
dens egendom eller för annan åtgärd som väsentligen avser att skydda 
svaranden mot förlust. Detsamma gäller kostnad för försäljning enligt 16 
kap. 7§. 

7§ 

Förrättningskostnader i mål om utmätning tas ut ur köpeskillingen för 
såld egendom, behållen avkastning och andra tillgängliga medel. De får vid 
behov genast utsökas hos gäldenären. 

Förrättningskostnad för hand
räckning enligt 8 kap. 17 § får ge
nast utsökas hos svaranden. 

18 kap. Besvär 

Förrättningskostnad för hand
räckning enligt 8 kap. 18 § får ge
nast utsökas hos svaranden. 

19 § 

Om hovrätten innan ändringsyr
kandet prövas slutligt har utlåtit sig 
i fråga som avses i 16 § andra 
stycket eller angående föreläggande 
som avses i 2 kap. 15 §eller dömt ut 
vite eller ålagt ansvar för förseelse i 
rättegången, skall talan mot beslu
tet föras särskilt. 

Om hovrätten innan ändringsyr
kandet prövas slutligt har utlåtit sig 
i fråga som avses i 16 § andra 
stycket eller angående föreläggande 
som avses i 2 kap. 15 § eller dömt ut 
vite eller ålagt ansvar för förseelse i 
rättegången eller utlåtit sig i fråga 
som gäller allmän rättshjälp, skall 
talan mot beslutet föras särskilt. 

När hovrätten i annat fall har utlåtit sig över omständighet som gäller 
målets behandling och beslutet ej rör tredje man. får talan mot beslutet ej 
föras annat än i samband med talan i huvudsaken. 
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Statistiska uppgifter 

l denna bilaga lämnas en del statistiska uppgifter angående mål som 
f. n. handläggs av övercxekutor, klagan i utsökningsmål och själv
rättelse. 

I. Av överexekutorerna år 1976 slutligt handlagda mål efter inne
börden av överexekutors beslut 

Antal 
mål i 
vilka 
ansök-

Antal 
mål 
för
fallna 

ningen på 
(kla- grund 
gan) av 

Antal mål i vilka ansök
ningen (klagan) helt eller 
delvis bifallits resp. begärd 
åtgärd vidtagits och för 
vilka tiden från det målen 
inkommit till deras slutliga 
handläggning utgjort 

Antal 
mål i 
vilka 
ansök
ningen 
(kla
gan) 

ej upp- under
tagi ts låten 

----------- ej bi-
Över Över fallits 

full
följd 

T.o.m. Över 
I mån. 1-3 3-6 6 mån. 

Verkställighet av 
Dom eller beslut 
Skiljedom I 

Exekutiv fastighetsauktion 95 
Försäljning under hand av fastighet 
enligt 57 § FfL 
Försäljning av fastighetstillbehör 
enligt 14 § FfL 
Försäljning av villkorlig rätt till fas-
tighet eller av andel i fastighet 30 
Beviljande av kvarstad, skingrings-
eller reseförbud eller åtgärd som 
avses i 187 a § UL 
Handräckning för 

Rubbat besittningsförhällandes 
återställande 47 
Arrendators eller. hyresgästs 
vräkande 29 

Klagan över utmätningsmans för-
farande 325 
Utseende eller entledigande av 
skiljeman 2 
Nedsättning enligt I 2 kap. 21 § JB 
eller 1927 års lag om betalning 
genom penningars nedsättande i 
allmänt förvar 3 
Tillämpning av bulvanlagarna I 
Anstånd med försäljning enl. 11 § 
Ffl eller 88 c § UL I 
Förordnande enligt 8 § eller 9 § FfL 6 
Inkomna beslut med utmätnings-
verkan enligt 77 a § UL 
Fördelning av medel enligt vatten-
lagen, expropriationslagen, väglagen, 
ensittarlagen och naturvårdslagen 7 
Annan åtgärd 32 

Summa 580 

14 118 
10 8 

3 312 33 

59 

32 61 

447 236 

8 665 2 717 

176 191 

16 8 

36 938 
4 

515 
2 12 

I 236 90 

58 
27 549 

14 037 5 534 

'l 138 av dessa fall har beslut enligt 67 § FfL meddelats. 

mån. mån. 

19 6 
12 5 
90 215 

6 

24 3 

501 120 

5 912 605 

384 I 50 

16 

13 2 

22 8 
3 

785 182 

92 57 
61 27 

7 934 I 386 

'I 23 av dessa fall har interimistiskt beslut enligt 195 § UL meddelats. 
' l 775 av dessa fall har inhibitionsbeslut enligt 208 § UL meddelats. 

29 Riksdagen 1980/81. 1 sam/. Nr 8. Del 2 

2 

446 

3 

32 

66 

45 

9 

25 

40 
14 

686 

8 
3 
9 

27 

221 

176 

I 450 

4 

12 

22 

2 
24 

I 959 

Bilaga 4 

Summa 

167 
39 

4 200' 

96 

151 

I 604' 

18 170 

2 721' 

46 

I 005 
5 

578 
24 

2 318 

256 
734 

32 116 
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Anm. Uppgifterna är hämtade från publikationen Rättsstatistisk årsbok 1976. 
Att inkomna beslut med utmätningsverkan enligt 77 a § UL har tagits upp 
särskilt utöver uppgifter om exekutiv auktion och underhandsförsäljning av 
fastighet enligt FfL innebär att mål om exekutiv försäljning av fast egendom i 
viss utsträckning har redovisats två gånger. Även uppgiften om anstånd med 
försäljning enligt I I§ FfL eller 88 ·: § UL innebär en dubbelredovisning, eftersom 
handläggningen av sådan fråga utgör åtgärd i ett anhängigt försäljningsmål. 
Detsamma torde gälla uppgiften om förordnande enligt 8 eller 9 § FfL. 

Som framgår av tabellen ledde av antalet mål om exekutiv försäljning ( 4 201) 
endast 785 till försäljning. l de mål som inte ledde till försäljning återkallade 
emellertid sökanden ofta sin ansökan först sedan överexekutor hade vidtagit för
beredande åtgärder för försäljning, ibland så sent som på dagen för utsatt auk
tion. 

Uppgifterna angående "annan åtgärd" torde främst avse handläggningen 
av framställningar enligt 2 § tredje och fjärde styckena lagen (1962: 512) om 
indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island 
eller Norge (jfr 4 § kungörelsen 1962: 513 med vissa föreskrifter om indrivning 
och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island 
eller Norge) och enligt I§ kungörelsen (1962: 514) angående indrivning i Dan
mark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag (jfr 3 § i samma kungö
relse). 

Il. Overexekutorernas verksamhet år 1972-1976 

Mål 1972 1973 1974 1975 1976 

Balanserade frän föregående är 8 061 8 000 7 938 7 631 6 978 
Inkomna under året 29 575 28 002 28 698 29 433 31 857 
Summa 37 636 36 002 36 636 37 064 38 835 
Slutligt handlagda under året 29 635 28 045 28 995 30077 31 571 
Balanserade til I följande år' 8 001 7 957 7 641 6 987 7 264 

'Antalet utbalanserade mål överensstämmer inte med till följande år inba
lanserade på grund av rättelse i redovisningen. 

Anm. Uppgifterna är hämtade frän publikationen Rättsstatistisk årsbok 1976. 
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111. Utsökningsmål hos överexekutorerna budgetåret 1975/76 :p 
Q 

Övriga ärenden 
"Cl 

Exekutiv försälj- Fördelning av Handräckning Klagan över ut- Utslag i lagsök- Indrivning av . 
ning vissa medel mätningsmans ningsmål underhållsbidrag om utsökning .... 

\C 
beslut och åt- ~ gärder m. m. QC .... 

Län lnk. Avg. lnk. Avg. lnk. Avg. lnk. Avg. lnk. Avg. lnk. Avg. lnk. Avg. QC 

AB 926 933 54 56 6 032 5 772 734 740 266 278 354 354 423 424 
c 77 55 3 338 350 66 105 51 21 32 30 37 22 
D 92 146 3 3 93 96 84 87 60 58 113 115 52 51 
E 154 189 4 s I 420 I 365 132 136 56 63 46 39 19 19 
F 130 97 3 3 137 129 76 72 86 87 76 75 17 17 
G 51 39 2 3 151 138 20 19 67 58 52 52 34 34 
H 208 213 12 7 163 144 69 68 88 99 40 39 15 16 
I 78 77 3 3 8 6 8 8 53 48 6 6 2 2 
K 103 94 9 15 99 87 32 30 77 77 43 43 20 21 
L 238 245 17 20 212 211 129 126 127 122 66 69 42 44 
M 296 373 10 12 4 041 3 915 281 260 194 225 104 99 230 232 
N 205 252 7 6 237 253 74 82 89 94 92 91 51 48 
0 168 347 53 58 4 614 4 452 361 363 119 120 321 320 105 105 
p 423 180 6 4 805 719 136 122 93 74 226 226 50 42 
R 126 99 5 4 83 83 83 87 84 71 68 68 24 23 
s 116 104 11 6 122 130 74 72 123 122 39 39 15 17 
T 137 47 4 4 85 84 83 86 51 51 69 69 29 29 
u 64 81 2 I 155 175 72 79 54 62 71 70 IO 12 
w 303 142 13 4 123 97 58 47 109 69 48 47 51 49 
X 124 139 15 25 107 105 95 95 85 84 55 55 27 37 
y 176 135 21 Il 105 109 84 58 132 122 8 8 l 
z 117 178 21 17 231 234 58 56 72 86 7 7 12 13 
AC 105 82 13 9 39 36 60 56 61 51 19 19 22 22 
BD 126 116 8 7 100 92 73 77 81 90 28 25 45 41 

Summa 4 543 4 363 299 283 19 500 18 782 2 942 2 CJ31 2 278 2 232 1 983 1 965 1 333 l 320 

Anm. Uppgifterna är hämtade frän den av länsstyrelsernas organisationsnämnd ombesörjda ärendestatistiken avseende länsstyrelserna i dess helhet. b:l 
Tabellerna omfattar, liksom tabellen under l, även vissa arbetsuppgifter som ankommer på länsstyrelsen som sådan men handläggs på avdelningen ~ för överexekutorsmål. OQ 

I:) 

.i:.. 

-0 
VI 
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IV. Omfattningen av arbetskraft som den 30 april I 97 5 krävdes 
för handläggning av samtliga överexekutorsgöromål 

Län Antal helårs.irbctskrafter för 

jurist- personal personal i Summa 
personal ur lands- kontors-

kanslist- karriären 
karriären 

fr. o. m. 
1975-07-01 
12,00 

AB 11,00 5,00 6,00 22,00 
c 1,70 1,00 1,20 3,90 
D l,20 0,90 1,10 3,20 
E 2,00 1,00 l,00 4.00 
F l,10 0,90 0,80 2,80 
G 1,00 0,50 0,50 2,00 
H 1,00 1,00 1,25 3,25 
l 0,60 0,30 0,50 1,40 
K 2,00 1,00 0,50 3,50 
L 1,00 1,00 1,00 3,00 
M 3,60 2,00 4,67 10,27 
N 1,20 0,50 0,70 2,40 
0 3,00 1,00 4,00 8,00 
p 3,50 1,00 2,75 7.25 
R 0,50 0,50 0,50 1.50 
s 1,10 0,70 1,10 2,90 
T 1,00 1,00 0,80 2.80 
u l,20 1,00 2,00 4,20 
w 1.55 0,85 0,60 3,00 
X I. 75 0,50 0,50 2,75 
y l.75 \,00 0,50 3,25 
z 1,25 0,75 0,50 2,50 
AC 1,00 0,70 1,00 2,70 
BO 1,50 1.50 0,75 3,75 

Summa eller 
medeltal 46,50 25,60 34,22 106,32 
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V. Antal mål om klagan över utmätningsmans beslut eller åtgärd 
som inkom till överexekutorerna år 1973 och 1974 samt antal mål 
härav i vilka utmätningsmannen tillstyrkte klagan och överexekutor 
biföll klagan 

Antal klagomål som Antal mål av de 
anhängiggjordes under år 1973 och 
nedan nämnda år 1974 flnhängiggjorda 

i vilka utmätnings-
mannen tillstyrkte 
klagan 

1973 1974 1973 1974 

1) Utmätning (frånsett utmätning av 
lön o. d.) 2 007 I 862 330 329 
a) varav beslut om utmätning 1 887 I 748 321 326 

därav klagan av gäldenären 1 182 I 097 
därav klagan av tredje man 705 651 

b) exekutiv försäljning 12 Il 3 
c) fördelning eller utbetalning 

av medel 12 4 I 
d) annat beslut eller atgärd 96 99 6 I 

2) Utmätning av lön o. d. 79 55 7 3 
därav klagan av gäldenären 73 50 
därav klagan av borgenären 6 4 
därav klagan av tredje man I 

3) Införsel 391 311 17 11 
a) varav beslut om införsel 382 305 17 Il 

därav besvär av gäldenären 372 293 
därav besvär av borgenären JO 10 
därav beslut av tredje man 2 

b) annat beslut 9 6 
4) Annan verkställighet 117 86 8 8 
5) Andra frågor 106 79 4 I 

Summa 2 700 2 393 366 352 

Anm. Tabell V grundas pa uppgifter som justitiedepartementet under år 1975 
infordrade från överexekutorerna. Mål som har avskrivits utan prövning i sak, 
bl. a. efter återkallelse, har i viss utsträckning lämnats utanför redovisningen. 
Vid tidpunkten för uppgifternas lämnande var ungefär 200 mål inte avgjorda av 
övercxekutor. Härav har 60 mal inte tagits upp i redovisningen. 

Uppgifter om antal mål i vilka utmätningsmannen tillstyrkte bifall till klagan 
resp. överexekutor biföll klagan avser i allmänhet tillstyrkande av resp. bifall 
till klagan i dess helhet. Det övervägande antalet mål i vilka utmätningsmannen 
tillstyrkte och överexekutor biföll klagan över beslut om utmätning avsåg 
mål i vilka klagan hade förts av tredje man. Att antalet fall av tillstyrkande 
av och bifall till besvär över beslut om införsel är så ringa i förhållande till 
antalet sådana besvärsmål har samband med att utmätningsmannen sedan 
besvär har anförts ofta har använt sin befogenhet att själv ändra beslutet. Det
samma torde gälla klagan över beslut om utmätning av lön o. d. 

Av det sagda följer att uppgifterna i tabellen inte är exakta. De ger dock en 
ungefärlig bild i de hänseenden som avses. 
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Antal mål av 
de under år 
1973 och 1974 
anhängiggjorda 
i vilka överexe-
kutor biföll 
klagan 

1973 1974 

457 409 
436 396 

3 

2 I 
16 11 
9 6 

30 20 
29 19 

I I 
26 10 
19 6 

541 451 
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VI. Vissa uppgifter angående självrättelse m. m. avseende år 1973 
och 1974 

1973 1974 
1) Utmätning (frånsett utmätning av lön o. d.)' 

a) antal mål vari rättelse har skett enligt 77 § UL 265 294 
därav p. g. a. att egendomen tillhörde tredje 
man 225 243 
därav av annan anledning 40 51 

b) antal mål vari rättelse har begärts efter två-
veckorstidens utgång i fall då förutsättningar i 
övrigt förelåg för rättelse 178 183 

därav fall då egendomer tillhörde tredje man 159 163 
därav av annan anledning 19 20 

c) antal mål vari klagan över utmätningsbeslutet 
har anförts hos överexekutor I 000 883 

d) antal mål av de under c) upptagna vari utmät-
ningsmannen har tillstyrkt bifall till klagan i dess 
helhet 249 248 

därav fall då egendomen tillhörde tredje man 210 208 
därav av annan anledning 39 40 

2) Utmätning av lön o. d.' 
a) antal beslut om ändring av utmätningsbeslutet 
enligt 67 a § 3 mom. UL jfrt med I 2 §införsellagen I 031 

därav i enskilda mål 935 
därav i allmänna mål 96 

b) antal mäl vari part har anfört klagan över utmät-
ningsbeslutet beträffande u1:mätningsbelopp eller 
utmätningsfritt belopp utan att först begära 
ändring hos utmätningsmannen 46 45 

därav enskilda mål 40 38 
därav allmänna mål 6 7 

c) antal till överexekutor överklagade mål vari 
klagan har tillstyrkts av utmätningsmannen eller 
föranlett ändring av utmätningsmannen 39 41 

därav enskilda mål 32 39 
därav allmänna mål 7 2 

3) Införsel• 
a) antal beslut om ändring av införselbeslutet enligt 

12 § införsellagen 18 769 
därav enskilda mål 13 921 
därav allmänna mål 4 848 

b) antal mål vari part har anfört besvär över inför-
selbeslutet beträffande införselbelopp eller för-
behållsbelopp utan att först begära ändring hos 
utmätningsmannen 403 361 

därav enskilda mål 239 189 
därav allmänna mål 164 172 

c) antal till överexekutor överklagade mål vari 
besvären har tillstyrkts av utmätningsmannen 
eller föranlett ändring av utmätningsmannen 369 400 

därav enskilda mål 176 174 
därav allmänna mål 193 226 

1 Uppgifterna avser enskilda mål som inkom år 1973 resp. 1974. 
•Uppgifterna avser i fråga om enskilda mål de som inkom år 1973 resp. 1974 

och i fråga om allmänna mål de med iirsbeteckning 1973 resp. 1974. Beträffande 
antal beslut om ändring har uppgifter infordrats endast för år 1974. 

Anm. Denna tabell grundas på uppgifter som RSV på begäran av justitie
departementet år 1975 infordrade från kronofogdemyndigheterna. Uppgifterna 
under 1 b, 2 b och c samt 3 b och c har lämnats efter en uppskattning av krono
fogdemyndigheterna. 

Den vanligaste anledningen till själ.vrättelse enligt 77 § UL i annat fall än då 
utmätt egendom tillhörde tredje man har varit att egendomen har befunnits ingå 
i gäldenärens beneficium. En annan ofta förekommande anledning var att ut
mätt egendom (i allmänhet fordran eller rättighet) i efterhand har befunnits sak
na värde. 
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LAGRADFT 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantriide 

I 9X0-03-28 

LaRrådl!ts yttrande 1055 

Närvarande: f. d. justiticrilckt Edling. justitierildet Hrundin. regeringsrf1de1 

Ericsson och justitieri'illet Nonknson. 

Enligt utdrag av protokoll vid regeringssammantriide den 16 mars 1978 

har regeringen p~i hemställan av stalsrihlet Sven Rlimanus heslutat inhiimta 

lagrtidets yttrande över förslag till utsiikningsbalk f U B). 

Oiircfter har regeringen enligt utdrag av protokoll vid rcgeringssamman

triide den 28juni 1979 pä hemstiillan av statsrf1dc1 Sven Romanus heslutat 

inhiimta lagrf1dets yttrande över förslag till iindring i del tidigare förslaget. 

Förslagen. huvudremissen och tilliiggsremissen. har inför lagrådet l"lire

dragils av hovriitlsriide! Torkd Gregow Il.::!. 4. 5. 7-1::!. 14 och 15 kap.I 

och hovriillsassessorn Peter Liifmarck !3. 6. U lll:h 16-18 kap. L 

I anslutning till sin granskning av dessa förslag har lagr{1det iiven grans

kat ett av regeringen den ::!8 juni 1979 till lagriidct remitterat förslag till 

handriickningslag. m. m. Över sistniimnda förslag kommer lagriidct all 

senare avge siirskil! yttrande. Oiirvid kan iindringar komma all fiin:sliis i de 

hcsliimmelser i U B som iir avhiingiga av den föreslagna handriickningsla

gcn. 

Förslaget till U B fiirankdcr följande yttrande av lagri.ide!: 

lnlcdandc S)"npunktcr 

Vär giillande ulsökningslagstiftning iir av gammalt datum. Den grundliig

gamle regleringen innefattas i ulsökningslagcn !Ull. som triidde i krart ilr 

1879. Till denna ansluter cll flertal fristi'iende förfatlningar. I utsiiknings

riillen har visserligen vid skilda tillfällen tliretagits hetydelsefulla reformer. 

men till sina grunddrag iir U L fortl"arande hest;iemk. 

År 1960 fick lagberedningen i uppdrag all verksliilla en fullsliindig omar

hetning av utsökningslagstiftningen och all fora samman de viiscntliga 

delarna i en halk. I betankande {1r 1973 redovisade beredningen sill upp

drag. Det förslag till utsökningsbalk. som har remillerats till lagriidel. 

bygger p;01 beredningens förslag. 

Den föreslagna balken iir avsedd all ingå i 1734 ilrs lag. Diirrned rullfoljs 

det sedan liinge uppställda programmet att enligt traditionen rriln denna lag 

föra samman de viktigaste riillsreglerna inom civilriillen samt straff- och 

proccssriillen till systematisk! avgriinsadc avsnill eller halkar. Lagriidet 

ansluter sig till tanken alt detta program nu fullfiiljs genom alt till de 

gällande balkarna fogas en utsökningsbalk. 
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Den föreslagna halkcn avses n:·glera hela den egentliga utsiikningsriittcn. 

I halkcn ges regler för i princip all vcrkstiillighet för att utkriiva Jlirpliktclse 

elkr vidta siikerhetstitgiird. I motsats till UL blir UR hiirigenom direkt 

tilHimplig i fråga om all den verk;t;illighet som giiller hetalningsskyldighet. 

dvs. iiven beträffande höter. skal ter. tullar och allmiinna avgifter. 

UR har ingen motsvarighet till de nu i 191 och 19~ ~~ UL upptagna 

reglerna. som innebiir att ansök<1 n om handriickning och vriikning priivas 

av exekutiv myndighet. S~tdana ansökningar avses enligt den föreslagna 

handriickningslagen skola prih'<1s av domstol. Verkstiillighet av utslag 

enligt den lagen regleras dock i l! B. 

Inte heller inneh{1llcr U B mots">'arighet till de bestiimmelser i U L. enligt 

vilka kvarstad eller annan siikerhets;itgiird kan beslutas av exekutiv myn

dighet. Sildana åtgiirdcr avses framdeles skola undantagslöst beslutas av 

domstol. Förslag till erforderliga bestiimmelser i ämnet torde senare kom

ma all liiggas fram i sam hand med förslag till följd lagstiftning till U H. 

Verkstiillighet av beslut om siikerhetsiitgiirder skall dt)ck regleras i LJ H. 

I organisatoriskt hiinseende innehiir förslaget. att öwrexekutors UPP: 

gifter i utsökningsmål övertlyttas pC1 kronofogdemyndigheterna och att 

besviir över kronofogdemyndighe:s beslut fiirs direkt i hovriitten. mot vars 

heslut talan kan fullföljas till höf:sta domstolen. rörslagd utg{1r frttn att 

övernekutorsinstitutionen helt avskaffas. 

Mot den angivna allmiinna ramen för U B:s omfattning har lagdtdet inte 

ni1gon erinran. Lagriidet ansluter ~;ig allts{1 till uppfattningen att halken bör 

omfatta iiven verkstiillighcl i friiga om bliter. skaller. tullar llCh allmiinna 

avgifter. Detta iir motiverat redan av all de utsökningsmål som avser siidan 

wrkstiillighet utgör merparten eller e:a HO prncen\ 1r1r 1976> av alla miil hos 

kronofogdemyndigheterna och iir helt 1it1minerande iiven i fr{1ga om det 

hclopp som skall drivas in. Det skulle. s{1som föredragande statsriidet 

framhiiller. uppenbarligen vara foga tillfredsstiillande. om bestiimmelscrna 

i en ny UB hlir direkt tilliimpliga l'ndast pii en mindre del av kronofogde

myndigheternas verksamhet. 

Sedan gammalt kan piiförda skatter od1 allmiinna avgifter tvilngsvis tas 

ut av den enskilde. utan att hans betalningsskyldighet har fastslagits i 

domstols dom. Sjiilva det beslut varigenom myndigheten p{1för skatt eller 

allmiin avgift för med andra ord exi:~ibilitet. De exekutiva iitgiinlcrna for att 

genomfora beslutet kommer vidarf: till direkt anviindning i förfarandet fiir 

upphörd av skattefordringar. Detta kommer till formellt uttryck hl. a. 

diirigenom att laghestiimmelserna om anviimlning av exekutiva åtgiirder 

med avseende pi't heslutade dehiteri ngar iir upptagna i uppbiirdsförfottning

ar. Med stöd av dessa bestiimmelscr tilliimpas for de exekutiva ätgärderna 

en ordning vid '"indrivning av skatt" som i viktiga hiinseenden avviker rr:ln 

den som enligt U L giiller för enskilJa fordringar. 

Yerkstiillighet enligt UH förutsiiller att det rinns en exekutionstitel av 
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n<igot slag. Till de exekulionslitlar som far liiggas till grund för verkstiil

lighet hiinflir LIB de olika förekommande urkunder varigenom nu avsedda 

allmiinna fordringar regelmiissigt fostsliills. Hiirigenom blir - i enlighet 

med vad som ny's har niimnts - LI H direkt tilliimplig p~i exekutionen med 

avseende plt dessa fordringar. En följd hiirav blir att de exekutiva ~ttgiirder

na i varje siirskilt fall kommer att pri.ivas m:h genomföras inom ramen fiir 

ett sjiilvstiindigt utsökningsm:\I enligt balken. varvid del exekutiva förfa

randet visserligen i princip h~llls skilt fr<in uppbördsforfarandet men bör 

samordnas med detta. I utsökningsmitlet filr staten - eller i fiirekommande 

fall kommunen - stiillning som sökande. Den verkstiillighet som kommer i 

fri\ga i målet avses enligt förslaget - liksom hittills i motsvarande fall -

följa delvis andra regler iin som skall giilla med avseende pä enskilda 

fordringar. Hiirvid skall tilliimpas lagbestiimmelser som för karaktiiren av 

särregler i frirhftllande till balkens generellt hilllna reglering. Detsamma 

giiller miil om verkstiillighet av biiter. MM fiir vilka st1dana siirregler skall 

giilla beniimns i balken '"allmiinna mi"il .. till skillnad friin övriga miil som 

heniimns .. enskilda m[il ... 

Enligt den lagteknik som anviinds i LI B flirulsiitts diir upptagna lagbe

sliimmelser vinna tilliimpning i siiviil allmiinna som enskilda mill. Av siir

skilda paragrafer i halken framgt1r i vilken utslrikkning avvikande regler 

skall tilliimpas i de allmiinna mälen. I dessa paragrafer förklaras <ilunda. 

att vissa diir angivna hesliimmclscr i halken inte skall giilla i allmiinna m{tl. 

Vilken siirregcl som skall triida i sliillct kan i en del fall utliisas av innt·h{tllet 

i s.iiilva undantagsparagrafen. I andra fall förutsiitts eller anges i paragra

fen. att ni'1gon supplerandc regel finns i lagstiftningen vid sidan av balken. 

Vad som diirvid skall triida i stiillet fiir balkens hestiimmclser framgär inte i 

alla hiinsecnden av remissen. 

Lltmiirkande för siiJana fordringar som skatter och vissa allmiinna av

gifter iir all betalningsskyldighetcn i princip inträder redan i och med 

debiteringsbcslutct - siiledes iiven om debiteringen eller den till grund for 

denna liggande taxeringen iiverklagas. Atgiirder för verkstiillighet f<1r ock

si\ vidtas utan att man behöver avvakta att heslutet vinner laga kraft. A ven 

i övrigt intar de allmiinna fordringarna en gynnad stiillning i exekutionshiin

seende. Avsikten torde vara att giillande principer för indrivning och 

exekution med avseende pti dessa fordringar skall si'ivitt möjligt hehilllas. 

Det hade sjiilvfallet varit önskviirt att. d{1 den exekulionsriittsliga reglering

en inte har ansetts höra i dess helhet ske i U B. de uteliimnade delarna dock 

nu - i samband med den genomgripande reformeringen av vfirt exeku

tionssystem - hade tagits upp till omprövning i belysning av de motsva

rande reglerna for enskilda fordringar. 

Eftersom LIH avses giilla iiven för de allmiinna mrden. hiir innehällel i 

den siirskilda regleringen för dessa m~ll givet vis i möjligaste mi'1n framgii av 

sjiilva halkcn. Friimsl lagtekniska skiil kan dock göra det nödviindigt att 

siirregler undantagsvis meddelas i lag vid sidan av halken. Del iir diirvid -
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även enligt lagrhdets hedömande - en i ueh för sig riktig teknik att i själva 

balken ange vilken eller vilka av dess bestämmelser som inte skall vinna 

tilliimpning i allmiinna rnid. Med denna teknik iir det emellertid i lagstift

ningsiirendet om balken som stiillning skall tas till huruvida ett undantag i 
vat:ie siirskilt fall iir motiverat c'eh. ifall en viss siirregel diirvid hedlims 

böra gälla. huruvida den bör tas upp i balken eller ej. Rerni-;sprotokollet 

redovisar i anslutning till föreslagna undantag fd111 balken i allrniinhet inte 

n{tgon niirrnare analys fdn dessa synpunkter som kan tjiina som underlag 

för prövningen i iiremlet: den reglering som behövs vid sidan av balken 

torde komma all överviigas i samband med att förslag liiggs fram till 

följd lagstiftning till U B. Vid angivna forhiillandcn har lagrildet ej kunnat 

fullt ut bedöma. vare sig om tillrLckliga skiil finns for samtliga i U H gjorda 

undantag - till ett betydelsefullt s~idant iiterkommer lagrädet vid 3 kap. 

22 * - eller om behov fiireligger av ytterligare undantag for de allmiinna 

malens del. 

.:\ven i andra avseenden iin 'om hiir har beriirts intar de allmiinna 

fordringarna en <irsHillning. Den e\ekutionssökande parten - staten eller 

kommun - förctriids niimligen hiir av kronofogdemyndigheten siisom in

drivningsmyndighet. vilken i denna egenskap har beslutande oeh verkstiil

lande befogenheter. I de allmiinna miilen intar allts~i kronofof!demyndighe

ten en duhhelstiillning f!enom att mm tidigt vara b~ide partsrepresentant oeh 

e\ekutiv myndighet. ett förhilllande som i andra likartade sammanhang 

skulle ha inneburit ett uppenhart jiiv. De risker fr(in riit1s'iiikerl1etssyn

punk1 som detta systern kan tiinkas medfiira har piipekats fri111 flera h;°1ll 

under remissbehandlingen. De yppade farh<\gorna avser v:il inlt~ i första 

hand. att kronofogdemyndigheterna skulle komma att p~i ett l)tillhörligt 

siitt tillgodose det allmiinnas intrc,;sen p{i enskilda intressenters bekostnad. 

Farh~1gorna har niirmast hotlnat i att misstankar om bristande objektivitet 

liill kunde sprida sig hos allmiinhden. Men della iir illa nog. Fiircdragandc 

statsrftdct har frnmht1llit. att del enligt hans mening inte finns tillr:icklig 

anledning att i sammanhang med genomförandet av U B. ehuru den tilliig

ger kronofogdem~·ndigheterna yttcrlipm.: uppgifter i allmiinna mftl. la upp 

fdgan om kronofogdemyndigheternas stiillning i allmiinna mitl till ompröv

ning. Enligt lagrihlcts mening kan man dock inte bortse fr~tn all krn1H1fog

demyndighets duhbelställning i allmiinna mttl utgör en i systemet inhyggd 

svaf!hel. som iir ägnad att viicka betiinkligheter. Dessa ökar sjiilvfallet om 

och i den mfö1 de allmiinna m{tlens dominerande stiillning tilltar och det 

allmiinnas fordringar i exekution'.;lagstiftningcn ges en mer gynnad stiill

ning iin enskilda fordringar. Lagr{,det inser väl. att en annan ordning. som 

förutsiitter vittgilende organisatoriska föriindringar. inte iir genomförbar i 

nuvarande liige. Enligt lagr~1dets mening iir det emellertid av största vikt alt 

alla de ~itgärder vidtas som iir möjliga för alt hindra intressekonflikter. 

Lagd1det pekar i fortsättningen p'1 niigra situationer diir kronofogdemyn

dighetens funktioner liimpligen b-:ir inskriinkas eller iivertlyllas p{t dom

stol. 
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Tanken att sammanföra reglerna inom den egentliga utsökningsriittcn i 

en halk har i ett betydelsefullt hiinseende inte fullföljts i fi)p;lagct. Undan

taget avser verkställighet av den siirskilda siikcrhctsi"ltgiird. hetalningssiik

ring. som nyligen har tillförts skatte- och avgiftsprm:essen och som i 

princip svarar mot kvarstad inom civil- och straffproccsscn. Ycrkstiillighe

ten av beslut lim betalningssiikring - vilka fattas av liinsriill - ankommer 

p<'t kronofogdemyndigheterna och skall i princip ske i samma ordning som 

giillcr för utmätning. I tilliiggsrcmissen har berört> fr:'1gan huruvida inte 

bestiimmclserna om verkstiillighct och riillsvcrkan av bctalningssiikring 

borde - i likhet med motsvarande regler i fri1ga om kvarstad - ing<i i LI B. 

Denna tanke avvisas emellertid pi\ skiil Slllll lagr{1dct inte anser hiirande. 

Enligt lagrådets mening hör bestiimmclscrna ha sin plats i LJB. vilken ju iir 

avsedd att vara en sammanhilllen enhet för i princip alla öekutionsriills

liga besliimmelser. Till denna fråga Mcrkommer lagri!dcl vid behandlingen 

av 16kap. 

Kronofogdemyndigheternas iivertagande av överexekullirsgörornitlcn 

innebiir. att de kvalificerade och ofta mer judiciellt betonade uppgifter som 

nu fullgörs av överexekutor fördelas pii ett stort antal kro1wfogdemyndig

hetcr. Som framgfö· av remissyttrandena räder viss tvekan om den före

slagna organisationsiindringen. Betiinkligheterna giiller friimst huru\'ida 

exekutiv försiiljning av fast egendom samt fartyg och luftfartyg. 1.hir ofta 

siirskilt komplicerade frfigor möter. bör anförtros kmnofogdcmyndighe

terna. Lagrådet anser för sin del. att det inte möter nägot avgörande hinder 

mot reformen fr{111 riitlssiikcrhctssynpunkt: lagri1det utg:'tr d[1 th111 att iivcr

cxckutors befattning med fördelningst vis ter. p{1 siill lagrftdct ut vecklar vid 

behandlingen av 7 kap .. flyttas till domstol och inte till kronofogdemyn

dighet. Vissa fördelar skulle ohcstridligcn vara förenade med att koncen

trera handliiggningcn av nyss niimnda försiiljningsiircndcn till ett mindn: 

antal kronofogdcmyndighctcr. som diirmcd skulle fo störrc förtrogenhet 

med dem. Frf111 dc synpunkter lagrildct har att hcakta vill lagri'1det dock 

inte motsiitta sig den föreslagna ordningen. enligt vilken alla krnnofogdc

myndighctcr skall ha samma kompetens. Emellertid vill lagr;idct betona 

angeliigenheten av att. sf1som iivcn föredragande stahr~ldet fiirutsatl. de 

svårigheter som kan möta mot vi:rkas genom liimpliga personalorganisato

riska iitgiirdcr. 

Mot den föreslagna instansordningen för iiverprövning av heslut i utsiik

ningsm{tl har lagrådet inte niigon erinran. 

lJ B är slutresultatct av ett omfattande utrednings- och lagstiftningsar

hete. Reformeringen av utsökningsriitlen har hcdrivits i etapper. och p[I 

grundval av delbetiinkandcn av lagheredningen har en rad viktiga delre

former genomförts under 1960- och 1970-talcn. Detta giiller hl. a. reglerna 

om införsel och löncutmätning samt bestiimmclscrna om exekution i fast 
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egendom. fartyg och luflfartyg. Uppdelningen av lagstiftningsarbctet har 

föranlells av olika skiil. Delvis torde den ha betingah av att vissa reformer 

ansetts särskih angeHigna och delvis har den nölh·iindiggjorts av reformer 

pil andra riittsomr~lden: det senare iir fallet med reglerna om exekution i 

fast egendom. fartyg och luftfartyg. Lagstiftningen i de iimnen som omfat

tas av dclrdormerna har. i stort sett utan tHnpn:ivning i sak. fogats in som 

siirskilda kapitel i UB. 

Aven i övriga delar by)!ger fiirsi<1)!et till UB i sina huvuddra)! pa samma 

principer som gällande riitl. I vi ;;sa hiinseenden innehilller dock l'iirslagd 

nyheter av viisentlig betydelse. Betriiffande skyddet mot att verkstiillighet 

sker till förf<'mg för tredje mans r'.itt innebiir s~llunda l.! H en i stora delar ny 

reglering, och bestilmmelserna om verkan av exekutiv l"iirsiiljning innl'fat

tar nyskapelser. Avcn i fr11ga 0111 sjiilva fiOirfarandereglerna inneh;lller UB 

betydelsefulla nyheter. 

Utsiikningsriitten iir - med sin niira anknytning till civilriitten. process

rätten och den offentliga riitten - ett omfattande och komplicerat riittsorn

råde. Inom den juridiska litteraturen har exekutionsriitkn ej ri.int samma 

uppmiirksamhet som andra centrala riittsnmrilden. Genom det etappvis 

bedrivna lagstiftningsarbete som har lett fram till det fon:liggande förslaget 

till utsökningsbalk har utsiikningsriitten f{1tt en mer ingi\ende belysning. 

Lagmotiven är doek inte p{1 alLt punkter s{1 klargörande som önskviirt 

vore. Överviiganden som ligµer till grund för föreslagna iindringar i giillan

de rätt iir ibland ytterst knapphiimligt redovisade. Vissa motivuttalanden 

har kommit att stiimma mindre vid överens med andn1. De grundlagsfr[1gor 

som förslaget aktualiserar har inte niirrnare analyserats. Allt detta har 

medfört. att lagrädet m:'iste undersöka vissa fr;'igor fr<in grunden och diirvid 

utföra arbete av utredande karak:.iir. nägot som har hidrngit till att gransk

ningen i lagri1det har blivit tidsO:id :1nde. 

De regler i förslaget som i.iverensstiimmer med hestiimmelser vilka redan 

har införts genom de olika deln:formerna har lagri'1det inte underkastat 

granskning i vidare m<in iin Sl'lll varit piikallat med hiinsyn till deras 

infogande i balken. P~i ett par punkter föreslår lagriidet dock. att lagstift

ningen omprövas Llch iindras så att den hringas i biittre överensstiimmclse 

med regel systemet i l.! B eller riittsordningen i övrigt. Lagrildet förordar 

ocksii. att det framdeles i liimpligt sammanhang företas en översyn av vissa 

bestiimmelser i denna del av lagstiftningen. 

Niir det giiller det i U B upptagna lagmaterialet i övrigt framstiiller lagr{1-

det i det följande åtskilliga erinringar. I hetydande utstriickning avser 

erinringarna detaljfr{1gor eller spö•·smiil av mindre principiell riiekvidd. oeh 

lagrådets iindringsförslag rubhar inte regelsystemets grunder. I vissa hiin

seenden foresli'tr dock lagr{idct vii•;entliga iindringar i sak. S:ilunda förordar 

lagr{idet en omliiggning av det regclsystem som h<1r uppstiillts till skydd 

mot att en persons egendom tas i anspri1k fiir betalning av en annan 

persons gäld. I frfiga om den riittsliga innebörden av det exekutiva köpet 
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anser lagri"idet. all man bör anliigga ett delvis annat bctraktclsesiitt iin det 

som ligger till grund för förslaget. Även betriiffamlc de tv<ingsmedel som 

skall fft anviindas i verkstiillighetsförfarandet föresliir lagriidet iindringar 

som syftar till att stiirka rällssiikerheten. 

Mot lagverkets allmiinna disposition har lagr<"iJet ingen anmiirkning. 

friin systematisk synpunkt bör diiremot enligt lagritdets mening nitgra 

kapitel omarbetas. 

Sf1som framg{tr av det redan anförda utgiir U B till stor del en kodifiering 

av gällande riitt. Balkens största betydelse torde ligga i att den systemati

serar och till en enhet sammanför det omfattande och nu pil skilda hi\11 

upptagna lagmaterialet samt i samband diirmed moderniserar det od1 fyller 

ut luckor i lagstiftningen. Ge1wm balken vinner utsiikningslagstiflningen i 

stadga och klarhet. Lagr~ldet tillstyrker. att förslaget till UB. efter överar

betning i de av lagrädet angivna hiinseendena. liiggs till grund för lagstift

ning. 

Till en av de grundlagsfr[1gor som förslaget aktualiserar hiir spiirsm~ilet 

vilken statsriittslig form som kriivs for exekutionsriittsliga regler eller med 

andra ord fr~lgan om normgivningskompetensen med avseende p~i sitdana 

regler. 

Balken upptar p~\ [1tskilliga ställen bestiimmclse av innebörd att i visst 

hänseende skall giilla vad som iir föreskrivet vid sidan om balken. Dessa 

hiinvisningar har utformats p~I olika siitt. Utformningen iir emellertid i 

allmtinhet neu1ral i den meningen all det av hiinvisningen inte framg[1r. om 

det avsedda undantaget fr~m eller tillägget till balkens regel iir avsett att ges 

i form av lag eller i annan ordning. 

Enligt hittills vedertagen åsikt innebiir en förfallningsbestiimmelse. som 

förklarar att i visst fall skall giilla vad som .;iirskilt iir föreskrivet. all 

särrcgleringen skall ges i samma statsriithliga ordning som huvudbestiim

melsen. Av allt att döma har ocksil föredragande statsr;1det u1g[1tt frCin 

denna ilsikt vid utformningen a\' l.'i kap. I~ 3 i flirslaget <se huvudremissen 

s. 669). För förslagets del skulle detta medföra. att regleringen vid sidan av 

U B alltid mfiste ske i form av lag. Detta har dock uppenbarligen inte varit 

avsett. I regel torde niimligen en hiinvisning av detta slag avses innebiira. 

att det vid siirregleringen fiir avgöras om denna enligt Rr m{1ste ske i form 

av lag eller kan genomföras i annan ordning. 

De stadganden i li kap. RF som fördelar normgivningsmakten for diir 

angivna olika iimnesomri'ldena mellan riksdag och regering eller annan 

myndighet ger inga siirskilda regler som direkt avser utsiikningsriitten utan 

iimnesomr(1dena beskrivs endast i ;tllmiinna ordalag. Si"t mycket torde dock 

till en bö1:ian st~1 klart. att huvuddelen av de exekutiLlnsriittsliga reglerna -

som ju föruts<itter ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska fiirhi\1-

landen - pil grund av kompetensreglerna i li kap. faller inom det s. k. 

primiira lagomriidet. Till viss del går de iiven in under det s. k. Llbligatoris

ka lagomri'tdct. diir normgivningsmakten inte kan delegeras av riksdagen. I 
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fråga om en del av de regler som anger förutsiittningarna för verkstiillighet 

kan tvekan riida om normgivningskompetensen. Detta giiller pii de riith

omrt1den. diir den materiella regleringen kan av riksdagen överliitas till 

regeringen eller kommun eller diir regkringen i enlighet med K kap. I~~ 2 
RF direkt tillkommer regeringen. De itsyftade reglerna giiller fri\gan om 

exigihilitet av förvaltningsmyndighets heslut eller. niirmare bestiimt. frit

gan om och under vilka förutsi'ttningar ett sådant heslut skall utgöra en 

sjiilvstiindig exekutionstitel ocf-: diirmed kunna verkstiillas utan att -den 

skyldighet för den enskilde s1Hn beslutet illiigger har blivit prövad av 

domstol. Siidana regler är i förslaget till LJ B upptagna i 3 kap. I I ~ l"i.irsta 

stycket 6 nämns sf\lunda som en särskild exekutionstitel fiirvaltningsmyn

dighcts heslut SlHll "enligt siir~kild be\lämmelse får verkstiillas ··.Till detta 

stadgande ansluter bestiimmelscrna i 19 ~- enligt vilka vad som giiller 1Hn 

dom skall tilliimpas "om ej annat iir föreskrivet". niir be .. ;lut av förvalt

ningsmyndighet f:°tr verkstiillas i enskilt mitl. saml be~tiimmelserna i 2J ~

enligt vilka exekutionstitel i al miint miil far verkstiillas innan den har 

vunnit laga kraft. "om det iir siirskilt medgivet"'. 

Berörda bestiimmelser i UB. vilka sålunda hiinvisar till reglering vid 

sidan av balken. tar friimst sikte på skatter och allmiinna avgifter. Den 

särskilda regleringen hlir av synnerligen stor betydelse. Den kommer att 

utgöra dc:n riittsliga grundvalen för att vissa allmiinna fordringar. i motsats 

till enskilda fordringar. skall kunna tas ut utan att de blivit domfiista. dvs. 

redan på grund av forvaltningsmyndighets beslut om debitering. Den kan 

dessutom innebiira. att s{1dant beslut fiir. ehuru det inte vunnit laga kraft. 

verksliillas r:1 siitt som U H föreskriver för lagakraftiigande dom. 

Denna reglering vid sidan av U H kommer sillunda att hestfrmma exigihi

liteten hos vissa heslut av förvaltningsmyndighet. Frågan giiller i vilken 

statsriittslig form föreskrifter om exigihilitet skall gc:s. niir den materiella 

regleringen på grund av delegation fr[tn riksdagens sida ankommer p;\ 

regeringen eller kommun eller direkt pti grund av RF tillkommer regering

en. Enligt lagrfidets mening ligger det. hl. a. mot hakgrund av vad som 

hittills giillt. niira till hands att besvara denna fräga sil. att i den m~in det 

tillklHrnner regeringen eller kommun att meddela de materiella föreskrifter

na inom ett visst ämnesområde regeringen eller kommunen ocks<"I kan ge 

föreskrifter om exigihilitet: exigihilitetsreglerna kan niimligen ses som ett 

så niidviindigt komplement till den materiella riitten att det iir naturligt att 

normgivningskompctensen ligger hos ett och samma organ. Detta innebiir. 

att om regeringen eller kommun ;:iger kompetens att filiigga en viss avgift. 

den ocksit iiger förordna att ett förvaltningsbeslut om siidan avgift kan. 

iiven om det är \iverklagat. verkställas p<I samma siitt som en lagakrart

iigande dom. Och vidare innebiir det sagda. att om regeringen i enlighet 

med RF överl<'ttcr den materiella regleringen ftt underordnad myndighet. 

denna ocksii iiger normgivningskllll1petens i vad angtir exigibilitet. dvs. kan 

förordna att tilliimpande myndigh·~ts beslut skall kunna genast verkstiillas. 
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Tolkningen fiir alltså hingt. Sjiilvfallet torde emellertid hinder inte möta att 

vid delegation av normgivningskompetcns - av riksdagen till regering eller 

kommun eller av regeringen till underordnad myndighet - det delegerande 

organet giir de inskriinkningar i delegationens omfattning som i det siirskil

da fallet"kan anses erforderliga eller liimpliga. 

Av det anförda framgär. att t. ex. hiinvisningen i 3 kap. I* första stycket 

6 till hestiimmclser vid sidan av balken innehiir. atl dessa hestiimmelser -

beroende p;'t vilket iimnesomrf1de de n:glcrar - kan tiinkas meddelade 

antingen genom lag eller i annan ordning. Motsvaramk giiller hetriiffande 

hiinvisningen i 3 kap. 23 *· Detsamma kan möjligen vara fallet med liknan

de hiinvisningar pf1 andra stiillen i balken. I andra fall kan diiremot en 

hiinvisning till en tilltiinkt reglering endast avse en reglering som sker 

genom lag. Si'1 tordt: t. ex. vara fallet med stadgandet i 3 kap. I * första 

styl:ket 7 att handling. som enligt .. siirskild bestiimmelse .. far liiggas till 

grund för verkstiillight:t. iir en exekutionstitel. S:'idan enskild ext:kutionsti

tel tonk niimligen alltid falla inom iimnesomdde diir normgivningsmakten 

mfiste utövas av riksdagen och diir utrymme att meddela föreskrift om 

exigibilitet i annan form iin genom lag intt: finns. 

Med hiinsyn till den nya RF:s kompetensregler kan det m[111gen gih1g 

vara svi\rt att vid genomfiirandd av en lag avgöra i vilken statsriittslig form 

en tilltiinkt siirreglcring. utanfiir den aktuella lagen. kan ske. Tillriickligt 

underlag för ett s;'idant avgörande föreligger ofta inte heller förriin man har 

full kiinnedl1m om inneh[1llet i siirregleringen. Under siidana fi.irhiillanden 

ligger det niirmast till hands att genomg;"icnde !rita lagen sjiilv liimna fr[igan 

om den statsriittsliga formen öppen. 

Lagri"idet vill för sin del förorda. att en si1dan lagstiftningsteknik fram

deles anviinds och att alltsii. niir en lag skall hiinvisa till siirreglering vid 

sidan av lagen. Jetta sker i neutrala ordalag. I liinvisning till siirreglering 

hiir ske med ett ordval som överensstiimmer med dt:t i 8 kap. RF brukade. 

dvs. med olika former av orden .. föreskrift"" eller .. föreskriva ... En hiin

visning inom lagen hör avse .. bestiimmelse .. eller ··hestiimmelser"" i lagen. 

Det fiirordade tillvägag{111gssättet innehiir. att lagstiftaren överger den 

hittills tillämpade tekniken att niir en lag hiinvisar till vad som iir .. siirskilt 

föreskrivet" diirmed avses en reglering som iiven den iir given i lag. Den 

nya principen hindrar sjiilvfallet inte. att lagstiftaren. om det i visst fall 

anses angeliiget att inskriinka möjligheten till siirrcglering till si1dan som 

sker genom lag. lf1ter detta komma till uttryck genom att lagen sjiilv anger 

att undantag. tilliigg eller annan siirreglering 111[1ste ske genum lag. 

Vad angiir U B hör lagtexten pii ett flertal stiillen jiimkas för att n~I 

överensstiimmelsc med det anförda: endast i ett par fall finner lagriidet det 

pilkallat att i fortsiittningcn siirskilt uppmiirksamma fr{igan. 
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Innan lagrt1det övergt1r till att behandla de siirskilda bestiimmclserna i 

förslaget. vill lagri'idet anmärka. att niir lagn'iclcts förslag till iindring i visst 

lagrum medför iindring i paragrafnumreringen i kapitkt eller i hiinvisningar 

som görs till hcsliimmelse i kapil let. detta inte alltid har siirskilt angetts. 

I kap. 

5 * Enligt paragrafen skall kronofogdemyndigheten besluta i uppko111-

men jiivsfrflga. Lagtexten hinclr.otr inte. att i instruktion för kronofogde

myndigheterna meddelas bestiimrnelser som medger alt den förriittnings

man som jävet gäller sjiilv beslt:tar i jiivsfri\gan. Enligt lagrildets mening 

bör om möjligt den principen uppriitthi\lla~ att annan iin den som jiivats 

skall besluta i frägan. och denna princip hör komma till uttryck i lag. 

Lagrådet föresbr alltsi"1 att. efter förehild av 5 * förvaltningslagcn. den 

föreslagna paragrafen kompletteras med en hestiimmelse av innehörd att 

förriittningsmanncn sjiilv far pröva jiivsfrilgan endast om annan ej kan 

triida i hans stiillc utan oliigligt uppskov. 

6 * Som lagrildet har antytt inledningsvis skall exekutionen hetriiffande 

vissa allmiinna fordringar till en Jet ske enligt siirskilda regler i en typ av 

utsökningsmiil som i balken kallas allmiinna rm'tl. I förevarande paragraf 

definieras vad som avses med allmiint milt. M{il som inte iir allmiint miil 

enligt den angivna ddinitionen beniimns enskilt miil. 

Såsom framgår av vad föredragande statsriidet har anfört (huvudremis

sens. 89) kriiver nu gällande RF. att de siirregler enligt vilka verkstiillighet 

skall ske för allmänna fordringar - liksom de allmiinna verkstiillighetsreg

lerna - ges i lagens form. Sjiilvfallet giiller detta ocks[1 - sf1som hiir iir i 

frilga - betriiffande sådana föreskrifter som anger tilliimpningsområdet l"i.ir 

siirreglerna. Av stadgan<lc i lag ~;kall sftledes kunna utliisas vilka slag av 

allmiinna fordringar som omfatta' av de siirskilda verkstiillighetsreglerna. 

Regeringen kan ej hemyndigas al'. bestiimma hiirom. 

Ett lagstadgande som definierar begrepret allmiint miil m[iste utgil frftn 

att det. såsom framgitr redan av den inlcdamk raragrafcn i UH. skall 

föreligga en cxekutionstitel för ett verkstiillighet skall kunna ske. Vilka 

exekutionstitlarna iir redovisas uttömmande i -~ kar. I och 2 ~*: dessa 

stadgandcn anger hiirigenom den ram inom vilken UB vinner tilHimpning. 

Hland de exekutionslitlar som ii::· av intresse i detta sammanhang ingi\r 

domstols dom. utslag eller beslut. Hit riiknas avgiiranden av si1viil allmiin 

domstol som l. ex. allmiin förvaltningsdomstol. En stor och viktig grnpr 

utgör vidare myndighets beslut so11 enligt siirskild föreskrift f<lr verkstiillas 

(_jfr) kap. I ~ första stycket 6 i förslaget). 

Inledningsvis har lagrf1det ockS::i niimnt. att sftdana m<'il som avser ,·erk

stiillighct av böter. skatter eller allmiinna avgifter typiskt se\I iir att hiinföra 

till allmiinna rn;ll. Med allmiin av.',!ift. ockst1 kallad offentligriittslig avgift. 
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hrukar vanligen förstås en penningprestation som betalas för en specifi

cerad nwtprestation friln det allmänna - i motsats till skatt vilken karakte

riseras som ett tv[ingsbidrag till det allmänna utan direkt motprestation 

tprop. 1973: 90 s. 213). 

En definition av hegreppet allmänt mf1l. varigenom griinsen alltså dras 

mellan allmiint och enskilt mål. bör enligt motiven ske med utgilngspunkl i 

att den fordran som vcrkstiilligheten i målet avser skall vara av offentlig

rättslig natur. Lagrildet ansluter sig till denna uppfattning. 

frän angivna utgängspunkter är det tydligt. att till allmänt m{1l skall -

s;lsom skell i det före-;lagna stadgandet - hiinföras mfd vari verkstiillighe

len avser böler. vilc. skall eller tull. 

I friigan vilka slag av mål som. utöver de nyss niimnda. hör handliiggas 

säsom allmiinna m<'tl grundas förslaget på nu gällande ordning för indriv

ning av allmiinna fordringar. I motiwn uttalas att allmänna mål enligt U 13 i 

huvudsak bör omfatta samma fordringar som för niirvarande ""drivs in i 

allmiinna mål" hos kronofogdemyndigheterna. Av de allmiinna avgifter 

som nu drivs in på detla sätt - och diirmed särbehandlas i exekutivt 

hänseende - utgörs huvuddelen av si!dana avgifter som stftr skatterna niira 

i den meningen alt de har karakliiren av pålagor. Även en del avgirter som 

inte är av denna art har kommit att ingii. t. ex. vissa förrättningskostnader 

vid fastighetsbildning. I fr:\ga om vissa fordringar. som ocks{1 ing{1r. ehuru 

de inte kan betraktas som palagor. är det tveksamt. om de ens iir att 

hiinföra till kategorien "avgift". Niigra fordringar. som otvetydigt inte iir 

avgift. drivs nckså in i allmänt mftl: hit hör förpliktelse att återgiilda 

riittshjiilpskostnad i riittegäng. 

Det nuvarande systemet för indrivning av allmänna fordringar bygger på 

en utveckling sedan lång tid tillbaka. Vilka fordringar som har kunnat tas 

ut i - helt eller delvis - samma ordning som gäller för skatt har bestämts 

av regler som huvudsakligen varit meddelade i administrativ viig din 

kommit att utbildas i praxis. De bakomliggande motiven har diirvid viixlat 

från tid till annan. 

Den i förslaget till lagtext upptagna bestämningen "staten tillkommande 

avgift som far utsökas utan föregående dom" ger ej någon klar avgriins

ning. Den siiger egentligen - fransctt att det skall vara frilga om en statlig 

avgift - ingenting mer iin att statens fordran skall vara fastställd genom 

beslut som utgör exekutionstitel enligt balken. men därmed är ej något sagt 

om naturen av den statliga fordringen. Vad som avses med uttrycket 

"andra liknande medel som tillkommer staten eller kommun" i den före

slagna bestämmelsen är ej heller klart: milhända leder lydelsen till en 

utvidgning utöver det i strikt mening offentligrättsliga området. 

Enligt lagrädets mening bör avgränsningen av tillämpningsområdet för 

de allmänna målen enligt LI 13 ske med beaktande främst av att verkstiillig

hetsreglerna i dessa mål är allmiint sett förmånligare för horgen~iren iin de 

som gäller i enskilda mål. Enligt denna bedömning bör området för de 
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allmiinna mitlen i prim:ip omfatta cnuast siidana allmiinna rordringar som 

har karaktiir av p;\lagor. När Jet giillcr att i lagtext ange denna hegriinsning 

synes man kunna knyta an till staJgandet i 8 kap. 3 ~ RF. som ger uttryck 

för vaJ som enligt grundlagen är att anse som offentligrättsliga skyluighe

ter för den enskilde mot det allmänna. 

I enlighet med det anförda v.11 lagriidet foresl~I. att en grundliiggande 

definition i lagtexten av allmiint miil ges lydelsen: .. Allmiint mät är mal. 

vari verkstiillighet sker för hiiter. vite. skatt. tull dlcr annan hetalningsfor

pliktclse som avses i 8 kap. 3 ~ regeringsformen ... 

I remissprotokollet har inte liimnats nilgon fullstiindig redogiirel~e fiir 

vilka mM som avses skola ingfi under begreppet allmiint mi1l i balkens 

mening. Det for ankomma p;l regeringen att inom Jen 1111 fiircslagna defini

tionens ram genom vcrkstiillighetsföreskrifter ange vilka slag av m<il som 

skall handliiggas som allmiinna mäl enligr U B. Sådana föreskrifter hm 

regeringen enligt 8 kap. 13 ~ RF att meddela utan att nttgon besWmmclse 

diirom ges i lag. 

Om visst slag av utsökningsm;ll. som enligt det anförda blir all hiinföra 

till allmänna mf1l. anses av särskilda skiil iind{i inte biira tillhiira denna 

målgrupp. kriivs att erforderlig rndantagsrcgel härom ocksi! ges i lag. En 

st1dan regel bör ha sin plats i balken och där liimpligen tas upp i föreva

rande paragraf. 

Med den av lagri\det förordade avgriinsningen kommer vissa av de m;il 

som nu handliiggs som allmiinn::i mi1l hos kronofogdemyndigheterna all 

falla utanför begreppet allmiint mill enligt UB. Om det av siirskilda skill 

befinns. att något slag av m<il som faller utanför begreppet men har stark 

offentligriittslig anstrykning bör handliiggas som allmiint m~il. m[1sll:' ocks~i 

detta föreskrivas genom lag. liimj1ligen i en kompletterande bestiimmclse i 

förevarande paragraf. 

8 * Bestiimmelsen i andra stycket iir mfihiinda övernödig med hiinsyn till 

att de lagrum som niimns i stadgandet iir ullryckligen begriinsade till att 

giilla här i riket registrerad egendom. Den tillgodoser därför niirmast ett 

pedagogiskt syfte. Formellt sett 5 ~ulle den möjligen kunna tolkas så att den 

avser ocksil det visserli!!en niirnnst teoretiska fallet att ett skepp eller ett 

luftfartyg iir registrerat i Sverige men till följd av ell misstag har blivit 

registrerat ocks<'i i en l'rämmande stat eller att motsvarande forhiillande 

föreligger beträffande inteckninf: i reservdelar till luftfartyg. Det torde 

emellertid inte vara avsikten att undantagsregeln skall giilla i si'n.lana fall. 

Stadgandena i 4 kap. 7 ~ andra stycket och 30 ~ andra stycket synes 

sälunda vara tilliimpliga s{1 snart egendomen i rd1ga iir i vederbörlig ordning 

registrerad resp. intecknad i Sverige. oavsett om registrering eller inteck

ning råkar ha meddelats eller alltjiimt vara !!iillande oeksi't i en l'riimmande 

stat. Att så iir rörh:titandet ffir anses li!!P' i sakens natur. och n;\got 

förtydligande av bestiimmclsen i c'ctta hänseende anser lagriidet diirför inte 

vara päkallat. 
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2 kap. 

3 * I _agrii<.kt föresl{tr under 7 kap .. alt en siirskild forumregel för löneut

mätning tas upp diir. Följs detta förslag. bör i förevarande paragrafs första 

stycke erinras iiven om denna forumregel. 

4 § Lagddet kommer under 18 kap. 2 ~ att föres!<\ ändrad lydelse av nu 

förevarande paragraf. 

7 § Genom bestiimmelserna i denna paragraf anges niir en ansökan eller 

annan handling i utslikningsm:'tl skall anses ha kommit in till kronofogde

myndigheten. Enligt en hänvisning i första stycket av paragrafen tilliimpas 

de regler som giiller för allmiin domstol och iir upptagna i 33 kap. 3 ~ RB. I 

andra stycket ges en siirregel for de fall dit en handling i utsökningsmål rör 

anmälan eller annan i'ttgiird som skall ske innan utmiilt egendom siiljs, 

sammantriide avslutas eller beslut medJelas. Denna siirregcl innebär. att 

avsteg görs fri\n Jen för domstolar - och forvaltningsmyndigheter -

gällande huvudprincipen. alt handling anses ha kommit in den dag Ji\ 

hanJlingen t:ller avi om betald postförsiindelse har anlänt till myndigheten 

eller kommit behörig tjänsteman till handa. Genom siirregcln föreskrivs. 

att den f1tgärd som företas genom handlingen skall beaktas enJast om 

iltgiirden dessförinnan har blivit kiind för förriittningsmannen. 

Bestiimmelsen i paragrafens andra stycke är hiimtad friin lagbered

ningens förslag. I motiven har beredningen anmiirkt. all lilliimpningen kan 

vålla svårigheter men att siidana svårigheter över huvuJ inte kan förebyg

gas. om man sii långt som möjligt vill följa den liberala linje som lag

stiftaren har slagit in p~\ i 33 kap. RH liksom i förvaltningsprocesslagen och 

förvaltningslagen. Enligt lagdtdets mening bör man kunna gä längre än 

heredningen då det giiller att i lagstiftningen följa berörda liberala linje. 

som innebär hl. a. att alla tillgiingliga möjligheter för enskild att iaktta 

honom förelagd tidsfrist i förfarandet inför myndighet skall tillgodoses. 

Prakt i ska hinder bör inte möta mot att den avgörande tidpunkten. d;i 

handling som här avses skall anses ha kommit in. bestäms i niira anslutning 

till vad enligt paragrafens första stycke skall gälla för övriga handlingar hos 

myndigheten. Rutinerna for arbetet inom kronofogdemyndigheterna torde 

kunna anpassas till en sådan ordning. I enlighet härmed föresl[tr lagrådet. 

att andra stycket i paragrafen får följande lydelse: 

'"I fall då anmälan eller annan iitgärd. som enligt denna balk skall 

företagas innan utmätt egendom säljs. sammantriide avslutas eller beslut 

meddelas. sker genom att skriftlig handling ges in. anses i\tgärden ej gjord 

förrän handlingen eller avi om betald postförsändelse. i vilken handlingen 

är innesluten. har anlänt till kronofogdemyndigheten eller kommit behörig 

tjänsteman till handa.·· 
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12 ~ Stadgandet i andra stycket av förevarande paragraf om möjlighet till 

hiimtning i vissa fall av svarantkn i utsökningsm{tl till förhör har getts en 

utformning som m\got avviker lr~in den bestämmelse i 44 kap. :. ~ andra 

stycket RB som för riittegiingsm~ll utgör stadgandch niirmaste motsvarig

het. I sistniimnda lagrum föreskrivs. all om svaranden i ett indispositivt 

tvisterniil uteblir fnln sarnmantriide för muntlig fi>rhercdelse till vilket han 

kallats att instiilla sig vid vite. riitlen kan förordna att han skall hiimtas till 

riitten "antingen omedelbar\ elkr till senare dag". De citerade orden 

saknar motsvarighet i den nu frh:slagna besliimmclsen. Delta torde sam

rnanhiinga med att det enligt för> laget iir avsikten all förriittningsmannen i 

de fall dii han inte anser sig böra förordna om omedelbar hiimtning skall 

kunna besluta om framtida hiimtning ut~in angivande av viss dag d~t för

höret skall iiga rum: i clt st1dant fall skall alltsi\ hämtningsbeslutet giilla 

fortlöpande och förhör..:! iiga rum si\ snart svaranden anträffats och hamt

ningsheslukt vakstiillts. I sak finns inte anledning till erinringar mot en 

s~1dan ordning. och det torde med erforderlig tydlighet framgii av den 

föreslagna lydelsen att stadgandct har denna innebörd. i all synnerhet om 

det sammanställs med d..:n nyss citerade bestämmelsen i RB. 

En friiga som inte har berörts i rcmissprotokollet rör miijlighetcrna att 

föra siirskild talan mot ct t h..:slut enligt fi.ir..:varande lagrum om hiimtning. 

Eftersom hiimtning innehiir en s{1 långtgående frihetsinskriinkning att ;It

gärden milste likstiillas med ett frihetsh..:ri.ivande. hör denna fräga ses i 

belysning av fi.ir..:skriften i 2 kap. 9 ~andra sty..:ket RF. I denna grundlags

hcstiimmdse föreskrivs, att om en medborgare av annan anledning iin 

brott eller misstanke om brott hur blivit llmhiindertagen tv;\ngsvis. han 

.o;kall kunna f°(1 saken pn)vad av d<•mstol - eller en pii vi~st siitt sammansatt 

niimnd - utan oskäligt dröjsmål. Hiimtning iir uppenbarligen att anse som 

..:tt siidant omhiindertagande som a\'ses i detta stadgande. och svaranden i 

ett utsiikningsmäl måste alltsä i princip ha möjlighet att ni ett hiimtnings

heslut ..:nligt den aktuella besliimmelscn i förslaget prövat av domstol. 
Den grundlagsfästa riitten till domstolsprövning intriider emellertid först 

sedan själva omhiindertagandet iigt rum. dvs. i detta fall niir hiim!llings

heslutet har verkstiillts. Ni.igon pil RF grundad riitt all föra talan mot sjiilva 

härntningsbeslutet föreligger diiremot inte. 

I förslaget har bestiimmeber om bl. a. riitt till talan mot kronofogde

myndighetens beslut tagits upp i 18 kap. lkstiimmelserna innehiir i huvud

sak. att talan mot kronofogdemyndighetens beslut r:1r föras i hovrätten 11 ~ 

första stycket). Fr{m d..:nna r..:gel görs ett antal spe..:ificcrade undantag utan 

intresse i detta sammanhang. Men diirjiimte fiireskrivs hl. a .. att part filr 

föra talan 1mll beslut som inn..:fauar endast fiirbereddse till senare beslut 

bara i sam hand med talan mot d..:t senare beslutet t4 * andra stycket första 

mcning..:n). Det synes hi'isl förenligt med grunderna för delta stadgande att 

anse ..:tt icke verkstiillt beslut om hiimtning utgi.ira ett s<idant förberedande 

beslut som avses i lagrummet. Riitt till talan mol ett sådant h..:slut skulle 
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alltsf1 inte föreligga. Som framgår av det förut anförda iir en si1dan ordning 

förenlig med det herörda grundlagsstadgandet. och sakligt setl synes knap

past heller föreligga hehov av någon taleriill i dessa fall. 

Sedan ett hiimtningsbeslut viil verkst~illts. synes det diiremot friirnmande 

att anse det endast innefatta förhere<lelse till ett senare beslut. De föreslag

na talcriittsreglerna får diirför anses innebiira. att svaranden i de aktuella 

fallen har rätt att föra talan i hovriitten mol hiimtningsbeslutet så snart 

detta verkställts eller verkstiillighct har p{1blirjats genom att svaranden har 

omhändertagits för att föras till förhör. Diirmed får den grundlagsfästa 

riitlen att få hämtningsbeslut prövat av domstol anses ha hlivit tillgo<l11sedd 

genom förslaget. 

15 och 16 §§ I förevarando: paragrafer av förslaget har tagits upp hestiim

mclser om t viingsmedcl i form av vite eller hiiktning i vissa niirmare 

angivna fall då svnranden eller tredje man i utsökningsmiil föreliiggs att 

fullgöra eller underlåla något. St1vitt giiller karakliiren av de t vfingsmedcl 

som skall kunr . användas samt förutsiittningarna för ftliiggande eller ut

dömande av vite resp. för beslut om hiiktning ger förslaget inte anledning 

till några principiella erinringar. Lagr<ldet vill emellertid ifrägasiilta dels 

om de föreslagna reglerna om förfarandet har fått en liimplig och iindamf1ls

enlig utformning och om inte tilHimpningsomriidet hör nfagot vidgas dels 

om inte den tid under vilken hiiktning kan bestfi hör p[1 visst siitt begriinsas. 

Att allmän f1klagare är hehörig att fora talan vid dom .. tol om utdömande 

av sådant vite som avses i 15 * följer redan av hänvisningen i 18 ~ riilte

gångsbalkens promulgationslag t RPJ till vad som iir föreskrivet i RB an

gående äta I för brott. varpil in le kan följa sviirare straff iin hiHcr. och 

behöver således striingt taget inte särskilt ulsiigas i U B. Med hilnsyn till att 

en sådan ordning enligt sistnämnda lagrum generellt giiller för motsvarande 

föll på andra omn'1den iir det ocks<'i sakligt sett nalurligt att taleriitt i 

hithörande fall skall tillkomma f1klagare. För fall dit talan om utdömande av 

vite förs av i\klagare krävs intt: heller vid sidan av berörda stadgande i RP 

mlgon siirskild reglering av förfarandet. 

Enligt förslaget skall emellertid sådan taleriitt ocks;\ tillkomma siikanden 

i utsökningsmiilet. dvs. horgeniiren eller annan enskild sökande i enskilt 

mål och kronofogdemyndigheten i allmiint m[1l. Förslaget synes ha före

stavats av praktiska skiil och - siir.-.kilt niir det gäller allmiinna mM - av 

effektivitetshänsyn. Sådana synpunkler kan helt visst ink frclnkiinnas hc

tydelse. iiven om oliigenheterna av en ordning som innehiir att man m;iste 

gå vägen över allmän iiklagare inte hör överdrivas. Men hortsetl från att 

den föreslagna ordningen torde utgöra en nyhet och sakna motsvarighet pil 

andra omrilden. diir frf1ga pil samma siitt iir om vite som har karnktiir av 

processuellt tviingsmedel och iir av renodlat offentligriittslig karnktiir - till 

skillnad från t. ex. siidant vite som avses i 15 kap. 11 ~första stycket GB 

eller i 15 * firmalagen tjfr 3'.'i ~ varumiirkeslagen) - miiste iiven fr;lgans 
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principiella aspekter beaktas. Visserligen kan en part niir viksfiire

liiggande har meddelats hiir liksom i iltskilliga liknande fall på andra omrfi

den rent praktiskt ha ett intresst: av alt vilt!sföreliiggandet efterkoms. Ut

dömandet av vitet iir dock i första rummet ett bl i samhiillsorgancns 

verksamhet för uppriitthållandc av effektivitet i den offentliga förvaltning

en och av medborgarnas respekt för myndigheternas beslut. Förfarandet 

inför domstolen i dessa iirenden har sålunda en judiciell karaktiir med 

framtriidande straffriittsliga inslag. Redan dessa omstiindigheter motiverar 

att talan om utdömande av vite e 11dast bör kunna föras av allmiin ilklag.are. 

Den enskilde har heriittigade krav pft att ett beslut tlln utdömande av vite 

vilar pi\ elt utreuningsunderlag sr•m priiglas av objektivitet och opartiskhet. 

Det finns visserligen ingen anleJning riikna m1:d annat än att av krono

fogdemyndigheterna tillhandah[1llet utrcdningsmaterial skall fylla dessa 

anspråk och i förening. med domstolens officialprövning. skall erbjuda 

tillriickliga garantier för den enskildes riittssiik1:rhet. Psyk11logiskt sett iir 

d\!l dock ofrånkomligt. att det i vissa fall kan vara iigna\ al\ inge den 

enskilde en kiinsla av osiikerh\!l. om talan om utdömande av vite förs mot 

honom av ni\gon som iir eller som han sjiilv uppfattar som sin motpart i 

själva utsökningsmiilct. 

De skiil som si'llunda kan anföras mot alt i friiga om utdömande av vite ge 

taleriitt iivcn [1t sökanden viiger enligt lagd1dcts mening tyngre iin de 

praktiska fördelar som kan stii alt vinna med den föreslagna ordningen. 

Lagrådet förordar diirfiir. att den föreslagna hestiimmclsen i 15 * andra 

stycket 11m takriitt för sökanden far utgå. 
De praktiska synpunkter och effcktivitetsh(insyn sorn har motiverat 

förslaget om taleriitt för sökanuen skulle i och för sig tillgodoses. om 

kronofogdemyndigheten i denna sin egenskap och vid sidan av allmiin 

åklagare gavs talcriitt i såväl enskilda som allmiinna milt. De skäl som 

enligt det föregilende har föranl·~tt lagrädet att avstyrka den föreslagna 

regeln om taleriitt för sökanden föranleder emellertid med hänsyn till 

kronofogdemyndighetens dubbla ställning som handliiggande myndight:t 

och forctriidarc för staten i de allmiinna mf\len, att iivcn en sådan lösning 

måste avvisas. 

Lagrådet vill tillägga. att förslaget inte innehåller nf1gra hestiimmelser 

om förfarandet inför tingsriitten i m(1I om utdömande av vite. niir talan 

hiirom förs av sökanden. Om sökanden iir ett enskilt riittssuhjekt. kan 

riilten inte med stöd av 18 * RP tillämpa RB:s hesliimmelscr om allmiint 

iital. Men det ter sig ocks{1 främmande att i ett mål diir talan fors på det 

allmännas vägnar och rör rent offentligriittsliga förhållanden förfarandet 

skulle regleras av RB:s bestämmelser om enskilt åtal - bortsett från att det 

kan ifrägasiittas om en sf1dan tolkning av detta stadgande i RP iir förenlig 

med grunderna for bestämmelsen. RB:s regler om enskilt f\tal har ut

formats med utgångspunkt i att kiirandepartcn har stiillning som mäls-
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iigandc, siidant detta begrepp definieras i 20 kap. ~ ~ RB. men en enskild 

siikande i ett ulsökningsmtil intar i ctl mtil Pm utdömande ;n· vite av hiir 

förevarande art inte i niigot hiinseendc en sliillning som iir jiirnflirlig med en 

mfdsiigandes. Att lagen om domstPlsiirenden inte blir till:implig i m{il av 

detta slag ligger i öppen dag. Fiir att en enskild sökande skall kunna ges 

taleriitt i siidant m(il tnrde det stiledcs vara niidviindigt alt det i UB infiirs 

hcstiimmclser - eventuellt i form av hiim·isningar till RB - om förfarandet 

i sädana m;il. 

Om det iitcrigen iir fr[1ga om ett allmiint miil och silledes kronofogde

myndigheten iir att anse som siikande. blir hestiimmclserna i 20 ~ Rl' till

liimpliga. Dessa hestiimmclser vilar pä den allmiinna grundsatsen alt rn[il 

inför tlornslol handliiggs enligt de regler som giiller fiir I vistcmiil. om annat 

inte har föreskrivits. N<igra siirskilda föreskrifter om fiirfarandet i hithö

rande fall har inte tagits upp i förslaget till U B. Fiirslagl'I innebiir si·t1edes 

att - med de avvikelser i friiga om riitlegiingskostnader och riittsmedel 

som anges i 20 ~ RP - m{il om utdömande av vite skall handliiggas som 

tvistcmiil. om talan förs av kronofogdemyndigheten s{1som siikande i ut

sökningsm{1let. Lagrädet vill ifriigasiitla om detta iir en liimplig ordning. I 

alla hiindeber synes det. niir som i detta fall talcriitten inte for n;lgun av de 

talcberiittigade iir suhsidiiir i förhi"illande till de övrigas talcriitl - i nwlsats 

till vad Sl'lll giillcr i frC1ga om rl'irhilllandct mellan iiklagares och rniils

iigandes :italsriilt enligt RB - irlll' varn molivcrnl att 'kilda fiirfarande

rcgler skall tilliimpas. allteftersL'm talan förs av f1klagare. enskild sökande 

eller kronofogdemyndigheten si'isom sökande i allmiinl miil. Förfarandet 

synes höra vara enhetligt. och detta torde kunna <lstadkommas endast 

genom all uttryckliga förfaranderegler meddelas i Ul3. 

Enligt 16 ~ i fi.irslaget skall i vissa fall hiiktning kunna tillgripas som 

t vångsmedel. Friiga om hiiklning skall pri\vas av allmiin domstol. Talan 

skall viickas och utföras av kronofogdemyndigheten. Detta giiller oavsett 

om utsökningsmillet iir ett enskilt eller ell allmiint mil I. 

Hiiktning S<isom tvångsmedel förekommer friimst i brnttmttlsprocessen 

mot den som misstiinks f1)r hroll I 24 kap. 1{13). Priivningen av hiiktnings

lhigan ingär som ell led i ett inlcll hrnttrn[il. och riiltens avgiirande utgör 

tekniskt sett ett beslut under riitteg~ingen. Vid hamlliiggningen fiiretriids 

det allmiinna av :iklagaren eller förundcrsi.ikningsledaren: detta giiller iiven 

om hiiktningsfrågan sedan iital har viickts tas upp pil yrkande av miils

iiganden eller av riiltcn självmani. 

Förfarandet inför domstolen iir siilcdes kontradiktoriskt. Det regleras av 

jiimförelsevis utförliga bestiimmelser i RB. som till stor del iir tillkomna av 

hiinsyn I ill den enskildes riittssiikerhct. Det mil framh{dlas. att bl. a. bc

stiimmelserna om offentlig försvarare och dl' allmiinna riittegiingskostnads

rcgkrna i J I kap. RB iir tilliimpliga ocks:'1 i den del av hrottmillsproccssen 

som avser prövning av hiiklningsfrtigor. 

I riiltegäng kan häktning ocksi\ anviindas som tvilngsmcdel mol villnc. 
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som viigrar att avliigga cd eller all yttra sig (36 kap. 21 * RH). Si'tdan 

häktningst1tgiird vidtas av riittcn ex officio och föregås inte av n[igot 

kontradiktoriskt förfarand1.:. vilket givetvis sammanhänger med att dom

stolens hcslut uteslutande grundr:s pfi omstiindighetcr som domstolen sjiilv. 

har kunnat iaktta. Häktning enligt detta lagrum i RB får ink i nftgot fall 

bestå under längrl.! tid iin tre månader. 

l vissa fall kan konkursdomare 1111.:ddela b1.:slut om häktning. t. ex.· av 

konkursgäldeniir som und1.:rlåter att fullgöra edgrmg 194-96 ** KL i lydelse 

enligt lag 1979: 340): bestiimmcls1:r av motsvarande innebörd finns i 8 och 

9 ~~lagen ( 1921: 244) om utmiilningsed. Enligt de aktuella bestämmelserna 

i KL kan i fall då konkursgäldeniiren iir juridisk person häktning tillgripas 

ocksä mot vissa av den juridiska personens ställföreträdare. Frilga om 

hiiktning enligt de angivna lagrummen prövas p(t framstiillning av för

valtaren eller av kronofogdemyndigheten i dennas egenskap av tillsyns

myndighet. Förhandling kan hållas inför konkursdomaren men iir inte 

obligatorisk. Ingen får med stöd av dessa bestämmelser hållas hiiktad 

··under konkursen" under mer än tre månader. Kronofogdemyndigheten 

har i nyssnämnda egenskap rätt att föra talan mot konkursdomarens beslut 

<210a * KU. Några detaljbestiimmelser i övrigt rörande förfarandet vid 

handläggning av häktningsfrågor inför konkursdomare finns inte. 

l nära anslutning till dessa bestämmelser i KL har i 8 *av 1970 års lag om 

statlig lönegaranti vid konkurs meddelats vissa bestämmelser om möjlighet 

för konkursdomare att meddela l'teslut om häktning av arbetsgivare som 

underlåter att fullgöra viss uppgiJsskyldighet. Fråga om hiiktning enligt 

dessa bestiimmelser tas upp på framställning av kronofogdemyndighclen. I 

övrigt hänvisas beträffande sr1dan hiiktningsåtgärd till 95 ~KL. 

Som framgår av det sagda tilliimpas ett rent kontradiktoriskt förfarande i 

de fall dii fråga om häktning kommer upp vid allmän domstol såsom ett led 

i brottmålsprocessen och företrtids därvid det allmänna av ilklagare eller 

högre polismyndighet. Också i övriga här berörda fall kommer fråga om 

häktning upp i ett redan pägåenck förfarande inför judiciell myndighet. I 

dessa fall har visserligen fö1farandet en något mer inkvisitorisk karaktiir. 

Det bör emellertid betonas att häktningsreglerna i KL är av gammalt 

datum och tillkom långt före den nya rättegångsbalken och att den översyn 

av konkurslagstiftningen som resdtaade i 1979 års lagstiftning om änd

ringar i bl. a. KL inte enligt utredningsdirektiven omfattade de hiir berörda 

hiiktningsreglerna. Reglerna behölls väsentligen oförändrade och kan där

för inte anses som uttryck för en modern syn pa hur bestiimmelser om 

häktning som t v~ingsmedel bör vara utformade. 

När såsom enligt det nu föreliggande förslaget helt nya bestämmelser om 

häktning som tvångsmedel skall införas på utsökningsrättens område bör 

mot den angivna bakgrunden förfarandereglcrna i 24 kap. RB snarare än 

konkurslagens motsvarande bestämmelser utgöra förebild. l fråga om än

damålet med häktning som tvångsmedel råder emellertid nära släktskap 
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mellan de nu aktuella nya bestämmelserna i U 8 och de förut berörda 

häktningsreglerna i 36 kap. RB n:sp. i KL och vissa närliggande fö1fatt

ningar. UB bör därför erbjuda samma möjligheter som KL att i fall dä 

gäldeniiren är juridisk person häkta dennas ställföreträdare - en fr:iga som 

saknar aktualitet vid tillämpning av 36 kap. 21 ~ RB. Vidare bör häktnings

tidens längd underkastas samma begränsning här som i nämnda lagrum i 

RB och i författningarna p:I konkursrättens område. dvs. att häktning inte 

skall kunna bestå under mer än tre månader. 

En anpassning av fö1farandcrcglerna till bestiimmelserna i 24 kap. RB 

innebär inte bara att hiiktningsfrågan bör prövas av domstol. att det all

männa bör företrädas av särskild myndighet utanför domstolen och att 

förfarandet bör vara kontradiktoriskt. Det innebär enligt lagrådets mening 

ocksä. att avsteg frän regeln att det allmänna i sådana iirenden skall 

företriidas av åklagare bör frångäs bara om särskilda skiil föreligger. I 

remissprotokollet har inte anförts annat skäl för att uppgiften skall liiggas 

på kronofogdemyndigheten iin att ""hiikLning utgör en direkt åtgiird i ut

sökningsmålet för att fii till stånd verkställighet"·. Argumentet är knappast 

övertygandt: - det kan i själva verket användas om varje tvångsmedel som 

används i vilket som helst förvaltningsärende. Diiremot gör sig de skäl som 

i det föregående har anförts för att talan om utdömande av vite skall kunna 

föras endast av åklagart: gällande med än större styrka i frf1ga om häktning. 

friimst med hänsyn till detta tvängsmedels ingripande karaktär. Betiinklig

heterna mot att lilla kronofogdemyndigheten föra talan iir visserligen mind

re framträdande i enskilda mål. men det kan knappast komma i fräga att 

fördela uppgifterna på skilda myndigheter i olika slags mål. De praktiska 

fördelar som skulle stf1 all vinna i de enskilda fallen med den i remiss

protokollet föreslagna ordningen torde för övrigt vara sä obetydliga att de 

inte kan tillmiitas avgö.randc betydelse i detta sammanhang. i all synnerhet 

som möjligheten till hiiktning friimst kommer att fylla en preventiv funk
tion och kan antas bli utnyttjad endast i undantagsfall. 

I enlighet med det anförda bör enligt lagr{1dcts mening häktning ske p<-l 

framställning av äklagare efter anmiilan av kronofogdemyndigheten och 

hiiktningsfrägan prövas av tingsrätten i den ort där kronofogdemyndighe

ten finns. 

När begäran om häktning görs vid tingsrätten. kommer häktningsfrågan 

att handliiggas utan anknytning till nägot vid domstolen redan inlett judi

ciellt förfarande. I det avseendet föreligger en betydelsefull skillnad i 

förhållande till de tidigare berörda hiiktningsreglerna i 36 kap. RB samt 

häktningsbestämmclserna i KL och därtill anslutande författningar. Oav

sett om man utgår från det remitterade förslaget eller från lagrådets stånd

punkt att talan skall föras av åklagare. blir 20 ~ RP tillämplig. vilket som 

förut framhållits innebär. att RB:s tvistemålsregler med endast vissa un

dantag kommer att gälla. Detta kan knappast anses vara en liimplig ord

ning. En siirskild reglering av förfarandet är diirför påkallad. De kort-
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fattade bestiimmt'lscrna i 16 * andra och tredje styckena i förslaget ;ir 

otillriickliga. S{1 l. ex. krävs be~;tiimmelser om domfiirhet. om riitlegilngs

koslnader. om den enskildes möjligheter att rn offentlig försvarare. om 

p{tföljd för utevaro. om formen för riittcns avgörande av saken och om 

omedelbar verkställighet av avg".ikandel. 

Det ter sig naturligt att hiiktningsbesWmmclserna i 24 kap. RB tas till 

utg[111gspunkt for en reglering. I vilken omfattning det fnrdrns avvikande 

eller kompktterande föreskrifter iir emellertid en frit!!<l till vilken lagr~idet i 

avsaknad av behövligt utredningsundcrlag ej anser sig kunna ta stiillning. 

Lagri1det f\irutsiitter. att dc"ssa fr[igor kommer all ytterligare övcrviigas 

inom rq:eringskansliet. 

20 * Vad paragrafens första >.tycke innehaller giiller iiven utan siirskill 

stadgande. Anses dock en hestii111nelse önskviird av pedagt1giska skiil. kan 

en s<"idan tas upp i verkstilligh.:lsföreskrifter till U B. Lagriidct föresliir 

allts<i. att forsla styeket utgår. 

22 och 23 ** Betriiffandc" dessa paragrafer hiinvisar lagriidet till vad lag

rfidet anfiir under U kap. H. f-'iilj~ vad lagr:.'1dct diir förcsli1r. förfaller 

behovet av nu förevarande lagrum. 

26 * I 25 * föreskrivs att siikerhet som har stiillts enligt bcstiimrm:lse i U B 

skall bestä av pant eller borgen. I 26 ~ ges bcstiimrnclser om hur krnm1-

fogdemyndighet skall förfara. niir myndigheten skall ta ställd siikerhet i 

an~priik. Lnligl dessa bestiinnno:lser får pant tillgodogöras i den t1rdning 

som giillcr för utmiitt egendom och f<\r borgen genast utsökas. Bestämmel

serna utgår fr{in att det under ett utsökningsförfarande kan uppkomma fall 

d:i kronofogdemyndighet har atl ta stiilld siikerhct i :mspr;lk. Vilka dessa 

fall iir regleras inte h~ir. Mo1iven hiinvisar till 13 kap. 3 ~. vilket stadgamlc 

ger ultryckliga regler om att krc,nofogdemyndighcten i vissa fall skall ta i 

anspriik siikerhet som har stiillts av köpare eller sakiigare vid exekutiv 

flirsiiljning. 

I motiven till 2 kap. 26 * omnämns ocksil de regler SLlm i förslaget iir 

upptagna i 3 kap. 22 * andra stycket, 13 kap. 20 * och 15 kap. 24 *· Enligt 

dc~sa regler kan kronofogdemyndighet genast utsöka belopp som i vissa 

fall har betalts ul men som mottagaren har blivit skyldig att betala till haka i 

rn{tl om utmiitning eller införsel. I här aktuella fall har mottagaren regel

miissigt stiillt säkerhet för ;·11erh~talning. Befogenheten att genast utsöka 

innebiir bl. a .. att kronofogdem/ndighetcn ff1r. då säkerheten bestilr av 

pant. ta den pantsatta egendomen i anspråk bara om den tillhör den 

betalningsskyldige eller eljest kan utmiitas för hans gäld. Förslagets stfmd

punkt torde emellertid vara att Jen ställda säkerheten i förevarande fall 

alltid skall kunna tas i anspriik - således även niir den besti1r av t. ex. pant 

som iir stiilld av en tredje man. Detta synes böra komma till tydligare 
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uttryck i lagtc.xten i 3 kap. 22 * andra stycket - tredje stycket i lagrildets 

förslag till jiimkad lydelse av paragrafen - 13 kap. 20 *och 15 kap. 24 ~. I 

detta syt'te bör liimpligen i vart och ett av de berörda lagrummen uttryckli

gen anges. all stiilld siikerhet för tas i anspr{1k. 

Hestiimmelserna i 2 kap. 26 * torde ej avses skola vinna tilhirnpning i 

andra fall iin dem som regleras i 13 kap. 3 *och i nvss niimnda tre lagrum. 

Lagriidet fiirnrdar. att 26 * avfattas s{i att diirav 11cks{1 framg;ir vad som iir 

paragrafens tilhimpningsnmril1k. Detta kan ske genom att paragrarens 

första mening - med beaktande av lagriillcts förslag till iindrad lvdelse av 3 

kap. 22 * 123 *i lagrilllets förslag) - ge:' följande lyddse: "Niir kronofogde

myndigheten skall taga siikcrhet i anspr{1k enligt 3 kap. 23 *tredje stycket. 

13 kap. 3 eller 20 * eller 15 kap. 24 *. l~\r pant tillgodogöras i den ordning 

som giiller för utmiitt egendom ... 

3 kap. 

Förevarande kapitel inneh;illcr i I * en rörteckning över förekommande 

exekutionstitlar. I de följande paragraferna i kapitlet ges vissa bcstiimmel

ser om hur vcrkstiillighel pil grund av de olika exeku1ions1i1larna skall ske. 

Dessa paragrafer är inordnade under rubriker enligt den systematik som 

den inledande förteckningen använder. Genom denna lagstiflningsteknik 

blir fl'gkringcn i kapitlet ulan I vivel översk;'1dlig. Lagr;1det vill dol·k föror

da. att vissa iindringar. friimst av systematisk art. görs i förslaget. 

I * I första stycket redovisas som exekutionstitlar under punkten I dom 

och under punkten 3 utslag och beslut i lagsökningsmål. bevis i rn!il om 

betalningsföreläggande att utmätning får iiga rum samt utslag och beslut i 

handriickningsmfal. Enligt en bestiimmelse i paragrafens andra stycke skall 

vad som giiller om dom. om ej annat föreskrivs. i tilliimpliga delar g:illa 

iiven domstols utslag eller beslut. Enligt lagr[1dets mening s~'nes nu berör

da regler liimpligcn kunna ersiittas av en föreskrift under punkten I. vilken 

i förteckningen över exekutionstitlar anger "domstols dom. utslag eller 

beslut". 

I 17 kap. 6 * RH flireskrivs. att stadfiistclse av rörlikning skall ske genom 

dom. I remissen röresl[is emellertid all en slidan dom. i motsats till vad som 

skall gälla dom i allmänhet. inte skall vara exekutionstitcl. I stiillct avses 

den genom domen stadfiista förlikningen skola liiggas till grund f(lr verk

stiillighet. I överensstiimmclse hiirmed tar I ~ forsla stycket 2 s<'tsom exe

kutionstitel upp förlikning som iir stadfäst av domstol. I delta avseende 

övercnsstiimmer förslaget med vad som nu giiller enligt 45 ~ L' L. diir del 

föreskrivs att förlikning. som har blivit fa-.tstiilld av domstol. skall verk

ställas i den ordning som iir stadgad för lagakrafWgande dom. 
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I sist angivna hiinscendc har ej inneh<'illet i de fiircslagna hestiimmclser

na. vilka i sak motsvarar lagberedningens förslag. niirmare kommenterats i 

remissprotokollet elkr i beredningens heWnkandc. Lagriidet anser -;ig 

emellertid hiira ta upp frtigan om det alltjiirnt föreligger tillriiekliga skiil att 

vid exekution göra den angivna principiella {1tskillnaden mellan dom. 

varigenom förlikning har stadfästs. och annan dom. 

Lydelsen av 45 * UL iir ej ändrad sedan UL:s tillkomst iir 1877. Para

grafens innehåll återspeglar det synsiitt som man vid den tiden hade pii 

förlikning i rättegång. De processuella reglerna ang{1ende sådan förlikning 

utgick från att det var själva frirlikningen som. niir den faststiilldes av 

rätten. hlev exigibel. Ett uttryck hiirför var att rättens faststiillelse inte 

betraktades som en dom i vanlig mening. D.:ssa processuella regler upp

hävdes emellertid i m.:h med at: RB triidde i kraft <°ir 1948. De -kom att 

ersättas av ett enda stadgande i RB. niimligen herönla hesliimmelse i 17 

kap. 6*. Införandet av RB föranledde. att vissa hestämmelser i UL iindra

des. Stadgandet i 45 * UL liimnades dol:k orubhat. Förarhctena till RR och 

gjorda följd ändringar i annan lagstiftning ut visar ej i vad m~tn behovet av 

ändring i 45 § UL överviigdes i samband med riittegiingsreformen. Följd

lagstiftningen hegriinsades dock ;;jälvfallet till vad som ans:igs niidviindigt 

med hänsyn till de nya riittegångsreglcrna. N{1gra principiella ändringar i 

det exekutionsrättsliga systemet kom di1rvid ej att aktualiseras. Uiget iir 

ett annat när. som i detta lagstiftningsärendc, en ny exekutionsr~ittslig 

lagstiftning skall tillskapas. 

I fråga om dom, varigenom förlikning med stöd av 17 kap. 6~ Rl3 har 

stadfästs, är övriga regler i RB an.~(1emlc dom tilliimrliga. Sålunda giiller de 

allmänna föreskrifterna om fullföljd av lalan. Möjligheten att begagna 

extraordinära riillsmedel s1iir också 1ill buds (jfr NJA 1974 ~- 2Y5). För 

domsbegreppet är i dag friimmanJe. all en dom skulle sakna eller ha bara 

begränsad verkan i exekutivt h.'inseende. Väl har skilda uprt:111ningar 

kommit till uttryck i doktrin och praxis om hur i<lngt riittskraften hos en 

dom. varigenom förlikning har stadfiists. striicker sig. I ett avgörande av 

högsta domstolen har en lagakraftvunnen sådan dom ej anse\ls utgi!ra 

hinder mot all talan om ogiltigförklaring av förlikningen tas urp 1ill pröv

ning tNJA 1975 s. 507). Att rättskraftsverkan inte iir i allo densamma som 

för domar i allmiinhet torde emellertid ej ge anledning till att d(1m varom 

här är friiga särbehandlas i exekutionsriittsligt avseende. Ej heller synes 

det föreligga andra omständigheter. som utgör tillriickliga skiil för en 

siirbehandling som innebiir att en dom frilnkiinns egenskapen av exeku

tionstitel. 

Lagrådet förordar si'dedes att dom. varigenom fiirlikning har sladl"iists, i 

det nya exekutionsrättsliga systemet jiimstiills med annan dom i det h~inse

endet att den såsom exekutionstitel kan liiggas till grund för verksUillighet. 

Den i I ~ första stycket upptagna punkten 2 torde siiledes böra tllg:I. I 

redovisningen av exekutionstitlar under punkten I kommer diirigenlllll 
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'\lom" att innefatta alla slag av fullgörelsedomar. Det nu anförda leder 

ocksf1 till att den föreslagna bestiimmelsen i 12 ~ bör jiimkas. 

I I * andra stycket inneh<"iller förslaget en bestiimmelse om att godklint 

strafförcliiggande eller fi.ircliiggande av nrdningsbnt giiller som lagakraft

ägande dom. En föreskrift med detta innehiill finns emellertid redan i 48 

kar. 3 ~ Rl3. I exckutionsriittsligt hiinseende har denna föreskrift tydligen 

bl. a. den verkan att de godkiinda forcliiggandena skall. liksom domar, 

behandlas siisom exekutionstitlar. Det synes riktigast. att de ocksil niimns i 

den föreslagna förteckningen över exekutinnstitlar i I * första stycket. I 

denna förteckning bör diirför. lämpligen i en ny punkt 2. tas upp "go<lkiint 

straffiireHiggande och gndkiint fiireliiggande av ordningsbot". Den före

slagna bestiimmclsen ang{1ende s[1dana föreliigganden i paragrafens andra 

stycke bör diirvid utgä. 

En följd av de av lagriidet föreslagna iindringarna i I* första stycket, 

vilka alltsil innebiir att lydelsen under I och 2 iindras och att punkten 3 

utgår, blir att runkterna 4-7 erhf1ller beteckningarna 3-6. Vidare utgilr 

paragrafens andra -;tycke. 

2 * I enlighet med vad lagrådet inledningsvis anfört bör hiir hiinvisas till 

"siirskilda föreskrifter". S~1vitt lagrädet kan bedöma ger dlick RF i detta 

fall ej utrymme för föreskrifter i annan form iin lag. 

3 * I giillande riitt finns inte nf1gon bestiimmelsl! som reglerar i vad män 

dom, som endast delvis har vunnit laga kraft. för verkstiillas, och riittsliiget 

rit denna punkt är oklart. Förslaget torde innebiira, att dom i ej iiverklagad 

del i princir skall rn verkstiillas S<°tsom lagakraftvunnen. Regeln hiirnm i 

andra stycket är emclkrtid inte ovillkorlig. Enligt bestiimmclsen skall 

siiclan verkstiillighet fii iiga rum "niir det kan ske". 

Innebörden av detta villkor - som enligt ordalagen niirmast tar sikte rft 

att verksltillighetshinder av faktisk art kan föreligga - iir niigol oklar. Som 

motivering har endast anförts. att "niir det kan ske"' avser den situationen 

att "inte de l)lika delarna hör sil niira samman att den ena delen inte i 

verkstiillighetshiinsecnde kan skiljas frän den andra·'. Orda lagen i lag

texten synes emellertid föra liingre; lagtexten ger inte nftgon anvisning om 

vilka kriterier som skall vara avgörande vid rrövningen huruvida partiell 

verkstiillighet kan ske. Enligt lagrådets mening btir huvudregeln vara. att 

dom som i viss del vunnit laga kraft skall i den delen - liksom dom som i 

sin helhet vunnit laga kraft - f<I verkstiillas utan villkor men att undantag 

från huvudregeln stadgas för den situation som lagberedningen haft för 

ögonen eller den då en partiell verkstiillighct skulle föregrira högre riitts 

prövning av den mot domen i övrigt fullföljda talan. 

Självfallet kan det ibland erbjuda svårigheter att avgiira i vilken del en 

dom skall anses iiverklagad och diirmed ncks[1 huruvida den iltersti\ende 

delen kan anses vara lagakrat'tvunnen. Endast i den män det med rimlig 
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grad av siikerhet kan faststiillas att viss del av domen ej omfattas av den 

fullföljda talan, kan tydligen villkorslös verksbllighet få äga rum. Det 

mf1ste ankomma pil verkstiillighetsmyndigheten att sjiilvstiindigt pröva om 

och i vad miln förutsiittningar för verkstiillighet föreligger. Den om

stiindigheten att motsvarande spörsmål samtidigt iir föremål för domstols 

prövning kan inte fft utgöra hinder mot att vcrkstiillighetsmyndigheten för 

sin del tar stiillning i saken. En annan sak :ir. att myndigheten sjiilvfallet 

har att ta hiinsyn till vad som i utsökningsmålet har blivit upplyst om 

resultatet av den prövning domstolen kan ha företagit. 

I fr{1ga om de fall di\ parts1krr·et föreligger pt1 den förlorande svarande

sidan och endast en eller n~igra, men inte alla, förlorande medparter har 

överklagat har föredragande starsrihlet uttalat, att det överklagade avgii

rnndet rår verkstiillas som lagakraftvunnet mot förllwande part som inte 

har klagat. Lagrådet vill framhillla. att uttalandet sjiilvfollet inte kan avse 

de fall d:I det r{1der s. k. nödvänli ig processgemenskap mellan de förloran

de med parterna <jfr 14 kap. R * andra stycket RB I. 
I andra stycket av den nu före!;lagna paragrafen har tagits upp föreskrift 

av innehörd att i fall di\ en dom endast Jelvis har överklagats. den över

prövande instansen kan förordm, om inhihition av den verkställighet som 

har inletts eller kan komma att iig:1 rum med stöd av verkställighetsreglcrna 

i paragrafen. Denna inhibitionsbestiimmclse har av lagberedningen moti

verats med att .. ckt finns en möjlighet att hela Jomen m[iste undanröjas i 

anledning av den talan som fullföljts". Ett sådant undanröjande av domen 

iiven i ej överklagad del torde kunna ifr{1gakomma endast niir domvilla eller 

annat grovt riitteg:"mgsfcl har fiirc·lupit vid underinstansen. Den föreslagna 

hestiimmclsen har emellertid getts en utformning som lämnar utrymme för 

tvekan. huruvida avsikten varit att den iiven skall ge högre riitt möjlighet 

att inhibera en redan inledd verkstiillighet av den del av underinstansens 

avgörande som enligt överinstansens bedömning omfattas av den fullföljda 

talan och som denna instans följaktligen inte anser som lagakraftvunnen. 

En situation av detta slag kan uppkomma. om verkstiillighetsmyndigheten 

för sin del har tolkat fullföljdsin lagan mera restriktivt iin överinstansen 

eller med andra ord har ansett underinstansens avgörande vara lagakraft

vunnct och följaktligen ovillkorligt verkstiillbart även i någon del som 

överinstansen har ansett vara överklagad. I en sådan situation bör emeller

tid enligt lagri1dets mening frt1gan huruvida verbtiillighetsmyndighetens 

bedömning iir riktig eller inte prövas i den ordning som iir föreskriven för 

övcrprövning av verkstiillighetsmyndighetcns heslut i allmiinhet. Under 

sådana förhållanden framstår det inte som behövligt eller ens liimpligt att 

öppna möjlighet för den domstol som överprövar sjiilva exekutionstiteln 

att ingripa med inhibitionsheslut. Den föreslagna inhibitionsbestiimmelsen 

bör utformas s[i att den får den hcgriinsaue riick vidd som hiir har angetts. 

Avcn om lagril.dct siilunda med Jenna reservation inte har nf1gon saklig 

erinran mot den föreslagna hcshmmelsen. vill lagrådet ifrågasiitta. om 
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-;tadgandet har sin plats i UB. lnhibitionsbestiimmelst::r av detta slag utgör 

handlingsregler för domstolarna rn.:h riktar sig inte till verkstiillighets

myndighcterna. Från den synpunkten ter det sig naturligare. all siidana 

bestämmelser tas upp i den processrättsliga lagstiftningen. Giillande lag

stiftning uppvisar visserligen åtskilliga exempel pii all inhibitionsbestiim

melser har tagits upp i lagar utanför RB. Den nu aktuella regeln intar 

emellertid såtillvida en siirställning att den i frftga om förutsiittningarna för 

sin tilliimpning direkt knyter an till de rent proccssriittsliga reglerna i 50 

kap. 2h~ RB (jfr 51 kap. 26~ och 55 kap. 15* andra stycket RBl. Den har 

pil det :>i1ttet - men ocks[1 sakligt sett - nära släktskap med inhihitions

bcstämmelscrna i 5H kap. 6 * tredje stycket och 59 kap. 3 * andra stycket 

RB. 
Pä nu anf"örda skäl vill lagrådet förorda. att inhibitionsbestiimmelsen i 

andra stycket av förevarande paragraf i förslaget fftr utgil. Lagrädet fiirut

siitter hiirvid att inhihitionsfrilgan i samhand med foljdändringarna till den 

nya balken regleras inom ramen for den processriittsliga lagstiftningen LKh 

i saklig överensstiimmelse med vad som nu har föreslagits. 

I konsekvens med den ståndpunkt lagrådet sålunda har intagit i denna 

fråga vill lagriidct förorda. att de i 11 *av förevarande kapitel av förslaget 

till U B upptagna inhihitionshestämmelserna - vilka i sak motsvarar de 

nyss anmiirkta stadgandena i RB - utgiir·. 

Lagrf1det föreslår. att 3 ~ fär lyda: 

'"Dom f:'tr verkstiillas utan siirskilJa villkor. niir den har vunnit laga 

kraft. 

Har talan fullföljts endast mot viss del av dom. fär domen i övrigt 

verkställas utan siirskilda villkor i den mån ej högre rätts prövning med 

anledning av den fullfliljda talan härigenom föregrips ... 

4-6 §§ Stadgandena i 4 * inleder det avsnitt av kapitlet som handlar om 

verkställighet av icke lagakraftvunna domar. Godtas lagrildets förslag all 

dom. varigenom förlikning har stadfästs. skall i verkställighctshiinseende 

jämställas med annan dom, bör motwarighet till regeln i förslagets 12 ~ -

enligt vilken förlikning i princip skall verkställas såsom lagakraftiigande 

dom -- få sin plats före bestiimmelserna om icke lagakraftvunna domar. 

Före dessa bestämmelser torde m:kst1 böra upptas regeln i förslagets 10 * 
om att dom -- ehuru ej lagakraftvunnen - kan verkställas som siidan på 

grund av lag eller domstols förordnande. Av systematiska skäl hör vidare 

hestämmelsen i 6 * 3 i förslaget brytas ut och sammanföras med bcstiim

melsen i förslagets 8 * samt återstående bestämmelser under 6 § och be

stämmelserna i 5 * byta plats. 

Lagr{1det föreslr1r alltså. att motsvarighet till förslagets 12 * tas upp 

under 4 ~ och ges innehållet att dom. varigenom förlikning har stadfästs. 

ffir redan innan domen har vunnit laga kraft verkstiillas st1som lagakraft

iigande. om ej annat förordnas med anledning av talan mot domen eller 
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talan om ogiltigförklaring av förlikningen. all som 5 * tas upp hestiimmel

sen i förslagets 10 * .1a1111 all förslagets 4 *· 5 * samt 6 * 1 och 2 för 

beteckningarna 6. 8 resp. 7 *· 
7-9 §§ Enligt 6 § 2 kan tredskodom, varigenom betalningsskyldighet har 

ålagts den uteblivna parten. verkställas genast. Detsamma gäller för närva

rande enligt 49 § I mom. UL. När denna princip infördes i lagstiftningen, 

anfördes motiv som gick ut på ai:t det var alltför strängt mot den uteblivna 

parten att alltid tillåta verkställighet av tredskodom såsom lagakraftvun

nen, varför sådan verkställighet ansågs kunna medges endast beträffande 

tredskodom som innefattade betalningsskyldighet (NJA Il 1947 s. 181 ). 

I 8 § ges en bestämmelse av innebörd att dom, i fall då högre rätt har 

förklarat talan mot domen förfallen, får verkställas genast. Bestämmelsen 

skall jämföras med gällande stadgande i 49 § 2 mom. UL, enligt vilket dom, 

varigenom betalningsskyldighet har ålagts, i motsvarande fall kan verkstäl

las. 
En förklaring. att talan mot Jom är förfallen. ges av högre rätt. om 

fullföljande part i tvistemål uteblir från rättegångstillfalle för huvudför

handling inför den högre rätten. Sådan förklaring innebiir. att domen skall 

stå fast. om inte parten inom viss föreskriven tid ansöker om mälets 

återupptagande. Uteblir parten ånyo. är hans riitt till målets återuppta

gande förfallen. De lagregler som hiir närmast iir av intresse föcrfinns i 50 

kap. 19 och 20 **samt 55 kap. 15 § RB. Reglerna om talans förfallande och 

rätt till målets återupptagande ut.~ör en motsvarighet till stadgandcna i RR 

om tredskodom i underrätt och å1ervinning med anledning av sädan dom. I 

fräga om verkstiillighet av den liif:re rättens dom i de här avsedda fallen har 

samma grundsatser som beträffande tredskodom ansdts böra tilfampas. I 

överensstämmelse härmed medg1~r gällande lag. att verbtiillighet av lägre 

riills dom i dessa fall får ske bara dit. säsom gäller för verkställighet av ej 

lagakraft vunnen tredskodom. domen innefattar bctalningsskyldighet. De 

processuella reglerna rörande talans förfallande. liksom hcträffande tred

skodom. är i dag desamma som giillde niir nuvarande verkstiillighetsregler 

antogs. Någon omstiindighet som föranleder att ett ändrat synsätt ändå hör 

anläggas i nu förevarande hänseenden har enligt lagn'ldets mening ej före

kommit. I fr{1ga om verkstiillightt av dom i fall då talan mot domen har 

förklarats förfallen finns det s~ilunda alltjämt fog att göra en begränsning till 

domar som ålägger betalningssky dighet. 

I enlighet med del anförda förcrdar lagrådet. att lydelsen av 8 9 iindras 

så. att vad som där föreskrivs kommer att avse enhart dom. varigenom 

bctalningsskyldighet har ålagts. Clodtas den nu föreslagna ändringen. blir 

det klart att. i fall då domen avser ~;kyldighct att utge egendom. bestämmel

sen i 7 ~ i förslaget skall tilliimpas iiven i den situationen att talan mot 

domen har förklarats förfallen. 
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Betriiffande 7 * i förslaget vill lagr<'idet slutligen frarnh~llla. alt ull rycket 

""viss lös egendom·· i lagtexten torde ha anviints friirnst flir att utesluta 

domar som ftliigger hetalningsskyldighet. Uttrycket for diiremot inte ges 

den inn..:börden att paragrafen ej skall tilliimpas p~I domar om grn..:riska 

prestatillner. 

Bestiimmelsen i 9 * i förslaget avser visst slag av domar. varigenom 

förpliktelse att utge viss egendom har iilagts. Enligt den av lagri"illct föror

dade ändringen av 8 * i förslaget kommer den paragrafen inte att giilla 

något slag av domar som innefattar sådan förpliktelse. Hiinvisningen i 9 * 

till 8 * bör st1ledes utgil. Den kvarstiiende undantagsregeln i 9 * hör liimpli

gen samtidigt föras över till 7 * och diir tas upp Sl1m en andra mening. 

I systematiskt hiinseende föresl<\r lagrfalet. c111 7 * i fiirslagel jiimle den i 

enlighet med vad nyss sagts friln 9 * i förslaget överfiirda hestiimmelsen far 

hetcckningen 10 * sc1111r c111 8 *jämte den diirmed sammanförda hestiimmel

sen i förslagets 6 * 3 hetecknas 9 *. 
I0-12 §§ Som framgår av vad tidigare anförts skall enligt lagriidet JO~ i 

förslaget betecknas 5 *· 11 * hdl utgä och 12 * betecknas 4 *· 

13 och 14 ** Lagnhkt förordar. alt 13 och 14 *~i det remitterade försla

get fär heteckningarna 11 och 12 **· c111 i en ny såsom 13 * hetecknad 

paragraf stadgas all 3- I 0 ** giiller i tilliimpliga delar i fråga om verk

sWllighet av annat utslag dler beslut iin som av,..:s i 11 och 12 ** sc1m1 c111 

11- 13 ** i lagrådets förslag filr rubriken .. Utsla-; och beslut"". 

Vidare föreslår lagrådet all i en ny säsom 14 * betecknad paragraf före

skrivs. att godkiint strafföreliiggande och godkiint föreliiggande av ord

ningshot får verkställas silsom lagakrafliigande dom s111111 c111 denna para

graf far rubriken ··stratföreliiggande och föreliiggamk av ordningshot". 

15-17 ** I ext:kutionsriittsligt hiinseendt: jiimstiills skiljedom enligt giil

landt: lag i princip med domstols lagakraftiigande dom. Den vinnande 

parten kan omeddhart crh{1lla t:xckution. Han behöver inte stiilla siikerhct 

för ått:rbiiring av vad han mottar. Den förlorande parten kan inte genom alt 

nedsätta pengar eller ställa säkerhet avviir:ja exekution. I motsats till vad 

som gäller om domstols dom kriivs dock enligt 46 * U L. diir lagreglerna om 

verkställighet av skiljedom är upptagna. att exekutiv myndighet genom 

särskilt heslut. som kan överklagas. förordnar om verkstiillighel. innan 

några ext:kutiva i1tgärder kan vidtas. Sådant förordnande för meddelas pi-i 

vissa i lagen föreskrivna villkor. Detta innebär alt viss prövning alltid sker. 

huruvida den åberopade skiljedomen kan godtas s{1som sädan enligt skiljc

mannalagt:ns hestämmelser. I några hänseenden fördas denna prövning ex 

officio. Myndigheten skall s~ilunda tillse att skiljeavtalet ej innehåller för

ht:håll om riitt för parlt:rna att klandra skiljedomen. Den skall ocksii sjiilv

mant beakta sådan omstiindighet som gör skiljedomen ogiltig enligt 20 * 
31 Riksdagen 1980/81. I .l'aml. Nr8. Del 2 
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skiljemannalagen. Diiremot beaktas ogiltighetsgrund. som anges i 21 ~ 

samma lag. bara om den förlorande parten gör sannolikt att skiljedomen 

efter klander kan hiivas på sfalan grund. Tilbggas hör att en motsvarande 

prövning krävs i det fall att skil_ieman söker verkstiillighet för att av part fil 
ut sin ersiittning för uppdraget. 

Uppgiften att förordna om vnkstiillighet av skiljedom ankommt:r enligt 

giillamk lag ptt överexekutor. Lagt:n fört:skrivt:r att ansökan inte fftr bi

fallas utan att den mot vilken verkstiillighet söks har liimnats tilll'iille att 

svara. 

Även föreliggande lagförslag innehiir. att skiljedom skall kunna verk

ställas siisom lagakraföigande dom. För verkstillight:t föreskrivs i ~ak 

samma villkor som nu gälkr med avseendt: pil skiljt:mannalagrns hestiim

rnelser. De föreslagna lagregkr:ia uppst:illt:r emelkrtid inte nilgot krav pii 

att det. för att verkstiillighet skall fa ske. förcliggt:r ett siirskilt förordnande 

diirom. 

Att iindring nu görs i frfi.ga om verksHillighet av skiljedom sarnman

hiinger mt:d all överexekutorsinstitutionen avskaffas. Föreslagna iindring

ar överensstämmer i sak med lagbert:dningens förslag. Enligt förslaget 

skall fr{1ga om verkstiillighet av >kiljedom prövas av kronofogdt:rnyndighel 

som första instans. Bi:redningi:n. som ansi:r det ligga i sakens natur att 

kronofogdemyndigheten inte annat iin i uppt:nbara fall kan medge verk

stiillighet utan att svaranden hlivit hörd. antyder alt vissa anvisningar bör 

rni:ddelas i administrativ ordning. Vidare uttalar hnedningen - niirrnast 

som en rekommendation för tilliimpningen - att kronofogdemyndigheten 

bör. när hinder föreligger nwt \ erkstiillighet. meddela siirskilt bt:slut hiir

om. som kan överklagas. 

Lagr{idet hitriider förslagl!t all: de i giillande lag fört:skrivna villkoren för 

verkställighet skall bi:h;illas i sak ofiiriindrade. Lag1-;ldet har inte nfigot all 

erinra mot att den prövning av villkoren som för n:ivarande ankommi:r p<'i 

övi:rexekutllr i l"ortsiittningen ant"iinros kronofogdt:myndigheten. Erfor

di:rliga regler rörande denna pri'•vning blir i:melkrtid. siirskilt med hiinsyn 

till att de avst:r att trygga enskilds riitt. liksom hittills vara givna i lag. De 

hör si'tledcs tas upp i U B. 

Reglerna tonk i huvudsak böra utformas i enlighet med de riktlinjer för 

prövningen som lagberedninge11 har angett. P{1 en punkt har emellertid 

beredningen tiinkt sig en ordning som n<igot avviker fr~m den nu gällande. 

Under det att 46 * I morn. UL ;:tiiller upp sorn l!lt oeftergivligt villkor for 

hifall till en ansökan om verkstiillighet av skiljedom. att svarandi:n har 

beretts tillfälle att svara pi't ansökningt:n. skall enligt vad heredningen 

anfört kronofogdemyndighett:n i "uppenhara fall'· kunna medge verk

ställighet utan att waranden har blivit hörd. 

Eftersom i:rnellenid kronofogdemyndighetens priivning av verkstiillig

hetsförutsiillningarna enligt försiagct skall - i överensstiirnmelse med vad 

som nu giiller i fråga om övt:rexekutors motsvarande prövning - avse bl. a. 

fr[1gan huruvida dl!! gjorts sannolikt att skiljedomen kan hiivas enligt 21 ~ 
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skiljemannalagen. iir det tydligt att det inte kan ifrågakomma att krono

fogdemyndigheten hifaller en ansökan om verkstiillighet utan alt svaran

den haft tillfälle att yttra sig. bl. a. just i friigan om det föreligger omsliin

dighet som kan föranleda att skiljedomen hiivs. Även enligt den nya 

lagstiftningen bör diirfor giilla säsom en ovillkorlig verkstiillighetsfiirut

siittning all ansökningen har kommunicerats med svaranden. 

Det anförda. som giiller skiljedomar enligt skiljcmannalagen grundade pi\ 

skiljeavtal. hör iiga tilHimpning ocksft pi\ sf1dana legala skiljedomar som 

med stöd av bestämmelser i lag har meddelats enligt skiljcmannalagen. 

Villkoren för verksrnllighet av de håda slagen av skiljedomar enligt .o;kil.ie

mannalagen iir i förslaget upptagna i 15 *resp. 16 ~första stycket. Innehål

let i dessa stadganden ger lagrådet endast anledning framhillla. art lydelsen 

av det sistniimnda stadgandet hör jiimkas sä att diirav framgiir alt hiinvis

ningen till 15 *ej innefattar punkten I i forsla stycket av den paragrafen. 

Utöver skiljedomar som hiir har berörts finns del skiljedomar som har 

tillkommit enligt föreskrifter i annan lag iin skiljemannalagen. I fr{1ga om 

verkstiillighet av legala skiljedomar av detta slag ger förslaget en regel i 

16 * andra stycket. Fiir niirvarande iir dessa skiljedomar att hiinföra umkr 

bestiimmelsen i 46 ~ UL. vilken föreskriver att skiljedom. om den eljest 

enligt lag eller författning skall liinda till etkrriittclsc. efter övercxekutors 

förordnande verkstiills som domstols lagakrafliigandc dom. Aven i fräga 

om sådan skiljedom bör vcrkstiillighct enligt lagr<idets mening alltjiimt 

kunna ske först efter siirskilt förordnande och föreskrift diirom ges i lag. 

Det iir emellertid skiil all överviiga en annan lagteknisk lösning iin den som 

har föreslagits bctriiffande övriga skiljedomar. 

Uingre tillbaka i tiden fanns regler av skiljedomsriittslig karakliir pil 

åtskilliga håll i lagstiftningen. Allteftersom den allmiinna skiljt":domsriilten 

utvecklades genom ny lagstiftning korn de skiljedomsriittsliga siirreglerna 

att hli allt fiirre. Under årtiondena fiire tillkomsten av giillande skiljc

mannalag förekom del iinnu att hcstiimmelser. som föreskrev visst skilje

förfarande. togs in i lagar p;i vissa riittsomriidcn. Under den tid som har 

giitt sedan skiljemannalagen blev antagen har man i ny eller iindrad lagstift

ning, dft avsikten varit att skiljeförfarande skall leda till skiljedom som 

skall kunna hli föremål for vcrkstiillighet. i regel föreskrivit eller fiirntsall 

att skiljemannalagen skall vinna tilliimpning. Förut giillande olika siirregler 

har under samma tid kommit att i allt viisentligt utmönstras ur lagstift

ningen. Ut vecklingen visar en klar slriivan att göra skiljemannalagen all

miint tillämplig. För detta finns ocksä starka skiil. Antalet nu giillande siir

hestiimmelser torde vara mycket begriinsal. och de lordc komma att 

mönstras ut. Nilgot stadgandc om verkstiillighet av skiljedom meddelad 

enligt dessa bestiimmclscr torde diirför ej böra tas upp i UB. Eftersom en 

omprövning av bestämmelserna inte kan bcriiknas ske redan innan U B 

triider i kraft. bör de vcrkstiillighctsreglcr som alltjiimt behövs ing{1 i 

överg{mgslagstiftningen till balken. 
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I enlighet med vad si'dunda har anförts vill lagriidct fönirda. att lo* 
andra stycket i forslaget får utgCt. Vidare bör bcstiimmelscn i 17 *i förslaget 

sammanföras med de komrletterande bcstiimmclser som lagritdet har fun

nit böra föras in i U B. Dessa beshimmcbcr torde liimpligcn höra tas urr i 

två raragrafi:r niirmast efter I 6 * i förslaget. Som följd av de av lagr~tdet 

förut föreslagna iindringarna i paragraffi.\ljden i kapitlet kommer de fyra 

paragraferna under rubriken Skiljedlllll att fä beteckningarna I."- I 8 **. 

Lagrådet foresliir att inledningsorden i den nya 16 *· som nwtsvarar 16 * 
första stycket i förslaget. fi.ir lylla ·· Hestiimmelscrna i I."* första stycket 2 
och 3 samt andra stycket tilliimras ocks;i ...... De nya 17 och 18 ** fiireslås 

fä följande lydelse: 

"'17 * Möter ej r~i grund av föreskrifterna i I." eller I 6 ~ hinder mot 

sökt verkstiillighct av skiljedom. skall kronofogdemyndigheten ge detta till 

känna genom siirskilt beslut. Innan sådant beslut meddelas. skall svaran

den beredas tillfälle att yttra sig. 

18 * Sedan beslut som avse~; i 17 *har meddelats. verkstiills skiljedom 

siisom lagakraftiigande dom. om ej annat förordnas av domstol diir talan 

mot skiljedomen iir anhiingig. · · 

18 * I första stycket bör i fiirtydligande syfte orden ""bidrag som tillkom

mer kommun för barns vilrd enligt barnav;(rdslagen t 1960: 971·· bytas ut 

mot '"bidrag som tillkommer kommun enligt n * andra stycket harna

vfö·dslagen ( 1960: 971"". 

Avsikten iir urrcnbarligcn att verkstiillighct r~• grund av skriftlig förbin

delse skall ske enligt vad som g.iillcr om lagakraftiigande dom. Delta biir 

komma till uttryck i lagtexten. 

f'iirbehttllet i slutet av första stycket rör vad som kan följa av ""siirskilda 

föreskrifter·· avser. enligt vad som framgi'tr av motiven till stadgandet. 

bestiimmelscrna i 4 kar. 2 * samt I." kap . ." och 6 ** av det remitterade 

förslaget. Enligt lagrädcts förslag skall 4 kar. 2 * helt utgft. Lagriidct 

förordar. att forbehiillet utform<1s sf1. att det tar direkt sikte pil 15 kap. 5 

och 6 *~-
Lagråuet föresltir. att första ~;tycket i paragrafen. som med lagrådets 

tidigare iindringsförslag för betelkningcn 19 *·ges lydelsen: 

""Skriftlig, av tv~i rersoncr be\ ittnad förbindelse angiiendc underhällsbi

drag. som har ingMts enligt gi-fterrn{tlsbalken eller föriilurabalkcn eller 

avser bidrag som tillkommer k'.1111mun enligt 72 * andra stycket barna

viirdslagen ( 1%0: 971. får verksliillas silsom lagakraftiigande dom. i den 

miin ej annat följer av I." kap . ." eller 6 *· ·· 

21 ~ Den i paragrafens första stycke upptagna regeln angiicnde kvittning 

föranleder ej någon erinran i sak friin lagrildets sida. Lagriidet finner det 

s{1ledcs befogat. att kvitlning får ske hara niir fibernrad motfordran iir 

faststiilld genom cxekutionstitel ~;om for verkstiillas eller grundas pii skul-
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debn:v clkr arrnal ;;kriftli!!I fordrinµ.,bcvis. Fiir alt kvillning skall kunna 

komma i fritga i siidanl fall m{1stc sjiilvfallel kriivas alt fiirulsiiltningarna för 

kvittning över huvud lagel iir uppfyllda. Av remissprnlokollct framgiir att 

den föreslagna regeln ocksä avser att föreskriva delta. Enligt lagr(1dets 

mening skulle denna innehiird komma till klarare uttryck. om den föreslag

na lagte.xlen jiimkas lill alt ange att "i iivrigl fönllsiiltninl!ar" for kviltning 

fordigger. 

Inte heller den i andra stycket av förevaramk paragrafupptagna bestiim

melsen om verkan av alt svaranden gör giillande alt annat fiirhiillamk som 

rör parternas mellanhavande - dvs. som hiinför sig till del materiella 

riittsförhållandcl mellan parterna - utgör hinder mot vcrksliillighet föran

leder någon saklig erinran fr{111 lagrildcts sida. 

I motiven till detta stadgande har emellertid föredragande statsrådet 

särskilt behandlat frågan huruvida kronofogdemyndigheten skall självmant 

eller endast efter invändning av svaranden beakta preskription enligt de 

allmänna preskriptionsreglerna såsom hinder mot verkstiillighet. Lagbe

redningen ansåg för sin del. att preskriptionsfrågan inte bör tas upp av 

kronofogdemyndigheten annat än efter invändning. Föredraganden där

emot har intagit motsatt ståndpunkt. Enligt hans mening talar övervägande 

skäl för att kronofogdemyndigheten får självmant beakta den vanliga ford

ringspreskriptionen och avvisa begäran om verkstiillighet. om borgeniiren 

inte kan styrka att preskriptionsavbrott har skett. Föredragandens stånd

punkt torde innebära. att verkstiillighet för en preskriberad fordran skall 

vägras. även om gäldenären har gjort klart att han inte önskar göra presk

riptionsinvändning. Svensk rätt intar den principiella ståndpunkten all i 

rättegång fordringspreskription beaktas endast om svaranden gjort invänd

ning härom. Åsikten i det remitterade förslaget - att preskription skulle 

självmant beaktas av verkstiillighetsmyndighcten - skulle alltså innebära. 

att det med avseende på ett och samma riittsförhållande skulle tilHimpas 

olika regler. en vid förfarandet inför domstol och en annan vid förfarandet 

inför kronofogdemyndigheten. En sådan ordning bör enligt lagrådets me

ning undvikas. 
Föredraganden har som avgörande argument för sin st{indpunkt anfört. 

att det inte "'finns nflgon anledning for kronofogdemyndigheten att med

verka vid indrivningen av preskrihcrade fordringar om det kan undvikas··. 

Detta argument saknar tydligen sjiilvstiindig biirkraft. sf1 liingc den grund

satsen uppriitthålls att preskription i riittegiing beaktas endast efter inviind

ning. Argumentet kan ju lika viil {iberopas mot att domstol skall medverka 

till att genom en fullgörclsedom ge riittsordningens sanktion ät ett preskri

herat fordringsansprilk. 

På nu anförda skiil anser Jagr~idet. att preskription enligt de allmiinna 

reglerna om tioilrspreskription bör beaktas si'1som hinder mot verkstiil

lighet endast efter invändning frftn svarandens sida. 

Den i remissprotokollet intagna sti\ndpunkten har inte i.itcrspeglats i den 
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föreslagna lagtexten. som iir likalydanJc med den text laghen:dningen fnin 

motsatt utgångspunkt föreslog och som ocksi-t synes v'1ra viil förenlig med 

Jen sttmdpunkt i den aktuella fr<igan som beredningen och lagräJet fiiretrii

der. Lagdu.let har diirför inte funnit anledning att föwrda rn'tgon iindrad 

lydelse av lagtexten. 

Med det hittills sagda har lagr(tdet inte tagit stiillning till fnlgan. i vad 

m{m kronofogdemyndigheten hör· verka f(ir att det bringas klarhet i pre

skriptionsfrägan. Föredragandens st<indpunkt synes vara. att verksWllig

hctsmyndigheten bör sjiilvmant s)ka fii friigan utredd och i det hiinseendet 

bör vara mer aktiv iin vad som ar,ses förenligt med förhandlingsprincipen i 

dispositiva riilteg~ingsm;ll. Det finns enligt lagriilkt goda skiil för den 

ståndpunkten, och lagr;idet kan i allt vibentligt inst~imma i de synpunkter 

som föredraganden har anfört. 

Bestiimmelsen i paragrafens (jiirde stycke foranleder lagriidet att fram

h;llla. alt kronofogdemyndighetens beslut med anledning av inviindning 

som avses i paragrafen kan överklagas tjfr 18 kap. l. 

Enligt lagriidets förslag för förevarande paragraf beteckningen 22 *· 
22 ~ Enligt den inledande bes·:iimmelsen i denna paragraf skall sökt 

verkstiillighet omedelbart inställas. niir exekutionstitel upphiivs. Paragra

fen innehfiller dii1:iiimte flireskrift~r lllll {1terg<-ing av redan vidtagna iitgiir

tkr. 
Innehållet i paragrafen övercn:;stiimmer i sak med hestiimmelser Sllm 

har foreslagits av lagberedningen. Beredningen framhitllcr i sina motiv. att 

bestiimmelserna avse~ vara direkt tilliimpliga pi"1 alla slag av exekutions

titlar. Enligt beredningen inbegrirer paragrafen allhi\ förvaltningsmyndig

hets heslut. skiljedom. förhindehe LlCh annan exekutionstitcl som efter 

klandertalan upphävs av domstol. Beredningen uttalar vidare bl. a .. all 

heslämmelserna avser inte bara s;-1dana fall di\ domstols eller annan myn

dighets avgörande upphiivs efter iiverklagande i ordinär viig utan nck-;~1 fall 

då avgörande upphävs efter anlitande av siirskilt rättsmedel. Vad som i 

förslaget siigs om upphiivande av e.\ckutionstitel giiller. fortsiitter bered

ningen. iiven partiell iindring. rn:h i sfadant fall skall vcrkstiillighetcns 

inställande och återgång anpassas till iindringens omfattning. 

Begreppet "upphiiva" avses aLts<'t hiir ha en vidstriickt betydelse. At

skilliga foll lilter sig utan svtirighet inordnas hiirunder. Hit hör exempelvis 

det fallet att en dom undanröjs antingen av en överinstans. utan alt denna 

har ingält på prövning i sak. eLer i extraordiniir viig. Innebörden av 

begreppet synes dock med hiinsyn till de gjorda motivuttalandena oklar. 

Dessa uttalanden skall tydligen tolkas sii alt en underriittsdom. niir den har 

blivit fastställd av en överinstans. inte skall anses upphiivd. Vid partiell 

iindring av underriittsdomen skulle detta inte heller vara fallet till den del 

den har faststiillts. Ett sädant synsiill tar emellertid inte hiinsyn till ;11t 

överinstansen. niir den omprövat målet i sak. crsiitter underriittens dom 
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med en ny dom i målet. Detta gäller vare sig överinstansen i sin dom 

förklarar sig fastställa. ändra eller upphäva underrättens dom. En l"aststäl

lclse av underriittens dom - eller domslut - får den verkan att den genom 

domen ålagda förpliktelsen stilr fast. Genom iindring av domen kan förplik

telsen ha begriinsats. När domen upphiivs. upphör förpliktelsen. Den nya 

domen träder emellertid i samtliga fall i stiillet för underriittsdomen. 

Riittsforhallandet mellan parterna regleras - iiven till den del den nya 

domen hämtar sitt innehåll frän underriittsdomen - p~i grundval av den 

nya domen. Sådan rättsverkan tilliiggs den fullt ut först niir (kn har vunnit 

laga kraft. Det iir emellertid tydligt. att verkan i exekutionsriittsligt hiinse

ende avses skola inträda genast. 

Lagrådet kan inte finna annat iin att en underriittsdom. niir den s{isom 

exekutionstitel enligt det sagda ersiitts av en dom meddelad av överin

stans. blir att betrakta som upphävd. I detta sammanhang hör ocksft en 

exekutionstitcl av annat slag uppmiirksammas. niimligen förbindelse an

gående underhällsbidrag. Niir underhilllsskyldigheten enligt en sildan fiir

bindclse iindras genom att en ny förbindelse uppriillas. kan detta giiras sii 

att den nya förbindelsen kommer att ersätta den iildre fiirbindelsen. vilken 

diirigenom '"upphävs". 

Gällande fötfarandcreglcr i U L synes vara utformade med sikte pil all 

det är en viss älagd förpliktelse som skall exekveras. I den mi\n samma 

förpliktelse stfll" kvar. ehuru exekutionstiteln kommit all ersiittas av annan, 

fortstitter förfarandet. Niigon regel som direkt föreskriver detta finns ej i 

U L. Ett uttryck for angivna princip anses vara stadgandet i '.'O * l.! L vilket. 

för det fall att verkställighet sker pil grundval av dom. ger föreskrifter 

angäende iltergång av verkstiilligheten. niir domen ··andras eller upp

hiivs". 

Lagberedningens motivuttalanden ger vid handen. att omniimnda prin

cip för det exekutiva förfarandet nu ej avses skola överges. Meningen iir 

således uppenbarligen att, i den män samma förpliktelse stär kvar. redan 

vidtagna åtgärder skall bestå och l"örfarandet fortsiitta. ehuru ny exeku

tionstitcl utgör grund för verkställigheten. Enligt lagr{tdets mening bör 

bestiimmelserna i förevarande paragraf utformas sil att detta klargiirs. Det 

kan emellertid vara liimpligt att. säsom har skett i förslaget. diirvid knyta 

an till fall då exekutionstitel upphtivs. Lagddet föru!siitter att '"upphiiva ··. 

när det gäller dom. hiir tilliiggs den innebörd som enligt det anförda anses 

följa av den rättsliga karaktiiren hos dom i fullföljda rätteg<'mgsmal. 

I enlighet med det anförda föreslår lagdldet. att i förevarande raragraf 

tas in en besttimmelse. lämpligen i ett nytt inledande stycke. av följande 

lydelse: "'Upphävs exekutionstitcl och ersätts den av ny exekutionstitel. 

som åliigger samma förpliktelse eller föreskriver samma siikerhets;ltgiird. 

får sökt verkställighet fortsätta på grund av den nya exekutionstiteln. ·· 

Vidare bör första meningen i första stycket av paragrafen. vilket som fliljd 

av det nu anförda blir paragrafens andra stycke. jiimkas till all lyda: 
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"Upphiivs exekutionstitel i annat fall. skall verbtiillighetrn omeJclbart 
instiillas ... 

Lagrädct förordar slutligen. alt andra stycket av paragrakn. vilket som 

följd av lagrådets nu föreslagna iimlringar blir paragrafens tredje stycke. 

jämkas i enlighet med vad lagrilllct har anfört därom under 2 kap. 26 *· 
Enligt lagr{idets förslag för fon~varandc paragraf beteckningen 23 *· 

23 ~ Enligt 22 * första stycket giiller principen all. om exekutionstitel 

upphiivs. sökt vcrkstiillighet omedelbart skall instiillas. I detta hiinseendc 

överensstämmer förslaget med vad som nu giiller enligt 50 * U L. Av detta 

lagrum i UL följer vidare att. om exekutionstitel upphiivs. redan vidtagen 

verkstiillighctsätgiird genast skall gfa åter. I den delen innebiir förslaget till 

UB vissa betydelsefulla iindringar. I samband med att exckutionstitcln 

hiivs skall det sålunda enligt 22 * kunna förordnas att med iltergfing skall 

anst~t. Och i mäl om utmiitning eller införsel skall vidtagen ttlgiird ej utan 

siirskilt förordnande g[1 f1tcr. förriin det avgörande varigenom exckutions

titcln har upphävts äger laga kraft. 

Lagrådet har ej funnit anlednirig till erinran i sak mot vad sålunda har 

föreslagits. Enligt 23 § första stycket skall emellertid 22 * ej gälla i allmänt 

mål. och verkan av att exckutionstitel i sådant mål upphävs kommer alltså 

inte att regleras i UB. I remissprotokollet uttalas. att beträffande skatt som 

anges i I ~ uppbördslagen gäller 87 * niimnda lag, samt tilläggs, att princi

pen är att utmätning och andra åtgärder fortgår som vanligt "så länge 

beslutet om skatten är föremål för prövning". Detta uttalande kan tolkas 

på det sättet att, när exekutionstitel upphiivs, verkställighetsåtgärderna 

likväl skall fortsätta ända fram till dess frågan om den betalningsskyldighet 

som den upphävda exekutionstitdn avser har blivit slutligt avgjord. Så 

torde det dock inte förhålla sig. Innebörden av uppbördssyslemd är, att 

ogulden debiterad skatt skall avkortas i den mån skattskyldig har vunnit 

befrielse från honom påförd taxering eller debitering. och att avkortning 

skall äga rum oavsett att beslutet om befrielse ej har vunnit laga kraft (65 

och 87 ~~ uppbördslagen). Så snart avkortning har skett skall verk

ställighet, som har inletts på grund av det upphävda debiteringsbeslutet, 

dvs. exekutionstiteln, inställas och redan vidtagen verkställighetsåtgärd gå 

åter. (Jfr SOU 1965: 23 s. 144-147 och 150 samt prop. 1967: 130 s. 126). 

Enligt gällande riitt iir alltså liigd i allt väsentligt detsamma för skaller 

och allmänna avgirter som för rnskilda fordringar. Som niimnts skall 

diiremot de föreslagna nya reglerna om verkan av att exekutionstitel hiivs 

ej giilla i allmiint mål. Uttalanden i remissprotokollet ger niirmast intryck 

av att avsikten iir att det nuvarande systemet i fråga om skatter od1 

avgifter ej skall på n{1gon väsentlig punkt omprövas med anledning av den 

nya exekutionslagstiftningen. Emellertid redovisas inte några över

väganden huruvida de nya reglerna om verkan av alt exekutionstitel upp

hiivs sakligt sett bör giilla i allmänna mål eller inte. Följaktligen redovisas 
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inte heller hur si\dana regler skulle hlta sig infogas i en lagstiftning utanför 

UR. Tiinkbart är emellertid att hithörande frågor iir avsedda att tas upp till 

niirmare prövning i samband med foljdlagstiftningen till U 13. S{1vitt Jagrii

det nu kan bedöma saknas anledning att inte ocksii framdeles läta en och 

samma ordning giilla i en~kilda och allm~inna m<ll. I avsaknad av erforder

ligt utredningsunderlag finner lagrädet det likvtil vanskligt att ta en be

stiimd ståndpunkt. Diirmed är ocks{1 sagt, att lagriidet inte kan vare sig 

tillstyrka förslaget att de i:!:!~ upptagna reglerna ej skall giilla i allmiint mM 

eller föreslå att de skall gälla iiven i sådant mål. 

24 * I I * av detta kapitel anges de inhemska exekutionstitlar som kan 

komma i fråga för verkställighet. Fiirteckningen iir avsedd att vara uttöm

mande. Bestämmelserna i förevarande paragraf. enligt vilka verksllillighet 

kan iiga rum med stöd av saköresliingd, restliingd eller anmin liknande 

handling. torde inle innebiira att sildan handling skall betraktas som en 

exekutionstitel vid sidan av de i I ~nämnda. Meningen med bestiimmelser

na torde vara att sådan handling - som ju endast utgör en sammanstiillning 

av ett antal exekutionstitlar - skall. om anledning till annat ej förekom

mer. betraktas som bevis om exekutionstitlarnas innehil.11 men att det. vid 

bristande överensstämmelse mellan sammanstiillningen och sjiilva 

exekutionstiteln. är den senare som äger vitsord. En bestämmelse av 

denna innebörd iir niirmast av administrativ karaktiir och hör diirfi.ir fil sin 

plats i verkställighetsföreskrifter till balken. Bestiimmelsen bör utformas 

sfa att dess begränsade innehl.ird framg;\r. Uestärnmelsen kan förslagsvis 

ges innehållet att. om exekutionstitel i allmiint rnf\I har upptagits i saköres

längd. restliingd eller annan liknande handling. denna rfir godtas s{1som 

hevis för exekutionstitelns innehi\11. om ej annat visas. 

Med hänsyn till de förhiillandevis omfattande ändringar i kapitlets upp

byggnad som lagrådet har föreslagit redovisas här kapitlet i dess helhet i 

den lydelse Jagrildet förordar: :!4 ~ (23 ~ i det remitterade förslaget l har 

diirvid ätergivits i enlighet med förslaget. ehuru Jagr:.'1det silsom tidigare 

anförts ej tagit ställning till lagrummet i vad detta undantar :!3 * !:!2 ~l från 

tillämpning i allmänt m{1J. Lagtexten innefattar iiven vissa redaktionella 

jämkningar som inte har siirskilt berörts i det föregående. 

3 kap. Exekutionstitlar 

Inledande hcstii111111elsa 

VerksHillighet fflf" under de forutsiittningar som anges i detta kapitel 

iig•l rum pä grund av följande exekutionstitlar: 

I. domstols dom. utslag eller beslut. 

~ godkiint strafföreliiggande och godkiint fi.irdiiggande av ordningsbot. 

3. skiljedom. 
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4. förbindelse angi'iende under'dillsbidrag. 

5. förvaltningsmyndighets heslut som enligt särskild föreskrift f<\r verk

ställas, 

6. handling som enligt särskild föreskrift rnr higgas till grund för verk

stiillighet. 

2 * I vad män verkställighet på grund av utliindsk exekutions titel fiir iiga 

rum hiir i riket framgär av särskilda föreskrifter. 

Dom 

3 * Dom filr verkstiillas utan si.irskilda villkor. niir den har vunnit laga 

kraft. 

Har talan fullföljts endast mot viss del av dom, för domen i övrigt 

verkställas utan siirskilda villkor i den män ej högre riitts prövning av den 

fullföljda talan hiirigenom föregrips. 

4 * Dom. varigenom förlikning har stadfästs, fär redan innan den har 

vunnit laga kraft verkställas såsom lagakraftiigande, om ej annat förordnas 

med anledning av talan mot domen eller tal<tn om ogiltigförklaring av 

förlikningen. 

5 * Dom. som enligt annan lag eller enligt förordnande av domstolen för 

verkstiillas innan den har vunnit laga kraft, verkstiills si1som lagakraftii

gande, om ej annat följer av lagen eller förordnandet. 

6 * Dom, som ej kan verkstiillas enligt 3-5 **· ffir verkstiillas i fall och 

under villkor som anges i 7-10 **· 
Om hinder mot att utmiitt egendom säljs eller influtna medel hetalas ut 

finns bestiimmelser i 8 kap. 4 *. I:• kap. 14 * och 15 kap. 22 *. 

7 * Verkställighet fär genast ske av 

I. dom i viixelmi'tl eller checkm:'tl. 

,.., tredskodom. varigenom hetalningsskyldighet har ålagts den uteblivna 

parten. om ej annat fiirordnas med anledning av talan om foervinning. 

8 * Annan dom varigenom hetalningsskyldighet har iilagts iin som avses i 

7 * får verkstiillas genast. om ej giLdeniiren hos kronofogdemyndighet 

nedsiitter pengar till belopp som svarar mot betalningsskyldigheten den 

dag nedsättningen sker jämte förriittningskostnader eller 

som pant ställer ett motsvaranue tillgodohavande hos hank jiimte den 

ränta som belöper på tillgodohavandet för tiden diiretkr eller 

när domen har meddelats av underriitt ställer annan siikerhet för hetal

ningsskyldighetcn jämte förrättningskostnader. 

Fullgör gäldenären vad som nu har sagts först sedan iltgiird har vidtagits 

för verkställighet av domen. skall 11tuärdcn gå åter. om dd kan ske. 
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9 * Har högre riitt förklarat talan mot dom. varigenom betalningsskyldig

het har ålagts. förfallen. får domen verkställas genast. om ej annat förord

nas med anledning av ansökan om målets återupptagande. 

Har hovriitt vägrat part prövningstillstånd med anledning av talan mot 

tingsrätts dom. varigenom hetalningsskyldighet {tlagts parten i mfil som har 

handlagts enligt lagen ( 1974: 8) om rättegången i tvistemäl om mindre 

viirden. för domen verkställas genast. om ej annat förordnas med anled

ning av talan mot hovriittens beslut. 

JO * Dom. varigenom någon har förpliktats att utge viss lös egendom. får 

verkställas genast. om siikerhet sliills för äterhiiring av egendomen jiirntc 

avkastning. Detta giiller dock ej. om förpliktelsen har iilagts sfisom siirskild 

riittsverkan av brotl. 

Utslag och he.1(111 

11 * Utslag eller beslut i lagsökningsmill. varigenom hetalningsskyldig

het har ålagts. får verkställas genast. om ej annat förordnas med anledning 

av talan om återvinning eller hesviir. Annat utslag eller beslut i lag

sökningsmäl får verkstiillas såsom lagakraftägande dom. om ej annat för

ordnas med anledning av talan om ätervinning eller hesviir. 

Bevis i mftl om hetalningsföreliiggande att utmiitning fär iiga rum verk

stiills såsom lagakraftägandc dom. om ej giildeniiren har sökt återvinning. 

Har ätervinning sökts. tillämpas vad som enligt 8 * giiller om verkstiillighet 

av underrälts dom. om ej domstolen förordnar att verkställighet ej far iiga 

rum tills vidare. 

12 * Utslag eller beslut i miil enligt handriickningslagen ( 1981: 0001 verk

sliills s{isom lagakraftägande dom. om ej annat förordnas med anledning av 

talan om ätervinning eller hesviir. I fräga om hetalningsskyldighct giiller 

dock alt utslagd eller beslutet ffir verkstiillas genast. om ej annat förordnas 

med anledning av talan om iltervinning eller hesviir. 

13 * I fräga om verksWllighet av annat utslag eller beslut iin som avses i 

11 och 12 ** gäller i tillämpliga delar 3-10 **· 
Stri(f.fi.irefiiggamlc och fi'irdiiggande m· ord11i11g.1hot 

14 § Godkänt strafföreläggande och godkiint forcliiggandc av ordnings

bot fär verkställas såsom lagakraftiigande dom. 

Ski(icdom 

15 § Skiljedom som grundas på skiljeavtal fiir verkställas. om 

I. skiljeavtalet ej innehåller förbehåll om riitt för part att klandra do

men. 

2. omstiindighet ej föreligger som gör domen ogiltig. iivcn om talan ej 

förs mot domen. och 
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3. det ej görs sannolikt al\ domt:n kan hiivas enligt 2 l ~ lagen ( l 929: 145 I 

om skiljcmiin. 

I fr{1ga om ersiittning till skilje 11an fftr skiljedomen verkstiillas. om tiden 

för parts talan mot domen i denna del har giitt till iinda utan att siidan talan 

har viickts och det ej föreligger c·msllindighet som avses i första stycket 2. 

16 * Bestiimmdserna i 15 * första stycket 2 och 3 samt andra stycket 

tilliimpas också pil skiljedom som. utan all skiljeavtal föreligger. med stöd 

av lag har meddelah enligt lagen ( 1929: 1451 om skiljemiin. 

17 * Möter ej pil grund av best:immelserna i 15 eller 16 ~ hinder mot sökt 

verksHillighet av skiljedom. skall krnnofogdemyndigheten ge detta till kiin

na genom särskilt beslut. Innan s(1dan\ beslut meddelas. skall svaranden 

beredas tillfälle all yttra sig. 

18 * Sedan beslut som avses i 17 * har meddelats. verkstiills skiljedom 

såsom lagakrafttigande dom. om ej annat förordnas av domstol där talan 

mot skiljedomen iir anhängig. 

Fiirhillllelsl' a11wlc11d(' 11mlcrhå//.\'hidraR 

19 * Skriftlig, av två personer bevillnad förhindelse ang{icndc under

hållsbidrag. som har ingittts enligt giflermålsbalken eller fiiriildrabalken 

eller avser bidrag som tillkommer kommun enligt 72 *andra stycket barna

vånlslagen ( 1960: 97). får verkst;illas såsom lagakraftiigandc dom. i den 

mån ej annat följer av 15 kap. 5 e:!cr 6 *· 
Har talan rörandc förbindclscn väckts viJ domstol. kan denna förordna 

att verkstiillighet ej får äga rum ti!ls vidare. 

Annan c.rl'k11ti1111stitcl 

20 * I frilga om verkställighet av fi.irvaltningsmyndighets heslut tilliimpas 

vad som giiller om dom. om ej annat iir siirskilt föreskrivet. Innan saken 

har blivit slutligt prövad. riiknas beslutet som undcrrtills dom. 

21 * I fråga om verkställighet på grund av handling som avses i I ~ 6 

gäller vad som är särskilt föreskrivet. 

Jm·ii11d11inRar mot 1·crkstiilliRhct 

22 ~ Visar svaranden att han har fullgjort betalningsskyldighct eller an

nan förpliktelse som ansökningen om verkstiillighet avser. får verk

stiillighet cj äga rum. Detsamma gäller om svaranden till kvittning åberopar 

fordran. som har fastställts genom exekutionstitel vilken får verkstiillas 

eller som grundas på skuldchrcv c I ler annat skriftligt fordringshevis. och i 

övrigt förutsättningar för kvittning föreligger. 

Gör svaranden giillande att annat förhällande som riir parternas mellan-
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havande utgör hinder mot verkstiillighet och kan invändningen ej liimnas 

utan avseende. fär verkställighet ej heller iiga rum. 

Föreligger fall som avses i första eller andra stycket och har i\tgiird r\.lr 

verkstiillighet redan vidtagits i miilet. skall iitgiirden gä åter. om det kan 

ske. 

Kronofogdemyndighetens beslut med anledning av invändning som 

avses i första eller andra stycket hindrar ej att saken prövas i riitkgfö1g. 

Upp/11fr1111de a1· exek111io11stitcl 

23 § Upphävs exekutionstitel och ersätts den av ny exekutionstiteL som 

ålägger samma förpliktelse eller föreskriver samma säkerhetsåtgiird. får 

sökt verkstiillighet fortsätta pil grund av den nya exekutionstiteln. 

Upphävs exekutionstitel i annat fall. skall verkstiilligheten omedelbart 

inställas. Redan vidtagen åtgärd för verkstiillighet skall såvitt mqjligt g{1 

åter. Sådan återgång skall ske genast. om ej annat har förordnats. I mål om 

utm~itning eller införsel skall dock vidtagen rltgiird ej utan siirskilt för

ordnande gå åter förrän det avgörande, varigenom exekutionstitcln har 

upphävts. har vunnit Jaga kraft. 

När återgäng skall ske. skall kronofogdemyndigheten i mill om utmiit

ning eller införsel på begäran utsöka vad borgenären skall betala tillbaka. 

varvid ställd säkerhet rår tagas i ansprfak. och i annat mäl på begiiran 

återställa besittning eller annat förhllllande som har rubbats. 

I fall som avses i andra stycket är sökanden iiven skyldig att ersätta 

skada som svaranden har lidit genom verkställigheten. 

Särskilda bestämmelser betri{[timde allmänna mål 

24 § Bestämmelserna i 3-13. 15-21 och 23 §§gäller ej i allmänt mål. 

Dom eller beslut, varigenom n{igon har dömts att utge böter eller vite 

eller har ålagts sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar hetal

ningsskyldighet. fär ej verkställas förrän domen eller beslutet har vunnit 

laga kraft. Annan exekutionstitcl i allmänt mål får verkställas innan den 

har vunnit laga kraft. om det är särskilt föreskrivet. 

Exekutionstitel i allmänt mål verkställs såsom lagakraftiigande dom. 

4 kap. 

1 § Denna paragraf bör jämkas redaktionellt och ges följande lyddse: 

.. Utmätning får äga rum på grund av exekutionstitel som ålägger betal

ningsskyldighet. Utmätning får också ske för fordran eller kostnad som 

kronofogdemyndigheten får utsöka enligt särskild bestämmelse i denna 

balk." 

2 § Möjlighet att göra utmätning för sådant underhållsbidrag enligt GB 

eller FB som grundas på skriftligt avtal infördes år 1963 i 54 a * I mom. 
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UL. Därvid undantogs dock vi~;sa avtal om underhållsbidrag enligt 5 kap. 

5 * GB. Skälet härtill var att man befarade, att makar som inte levde 

åtskilda skulle tillskapa skenfordringar och söka verkställighet för att 

skydda någondera makens egendom mot utmätning för utomståendes ford

ringar. 

I samband med tillkomsten av nya lnfL upptogs frägan om skäl kunde 

föreligga att även begränsa möjligheten att få införsel för underhållsbidrag. 

l lnfL infördes en regel. enligt vilken familjerättsligt underhållsbidrag, vare 

sig det grundas på dom eller avtal. under vissa förutsättningar kan jämkas 

när införsel - numera även löneutmätning - samtidigt skall ske för annan 

fordran. 

Förevarande paragraf av förslaget innehåller en regel som i sak överens

stämmer med 54 a * I mom. UL. Därjämte föreslås genom en bestämmelse 

i 11 ~ andra stycket. att samma jämkningsmöjlighct som finns vid införsel 

skall gälla också vid utmätning. Förslaget innebär alltså, att det vid ut

mätning skall finnas dels en undantagsrcgel. som i vissa fall av underhålls

skyldighet makar emellan uppställer ett absolut hinder mot utmätning, dels 

en jämkningsregcl för familjerättsliga underhållsbidrag över huvud, medan 

det vid införsel skall finnas end.ist en sådan jämkningsrcgel. Denna skill

nad finner lagrådet knappast motiverad. Enligt lagrådets mening är det 

även vid utmätning tillfyllest för att undvika stötande resultat vid konkur

rens mellan underhållsfordran o:h annan fordran med en regel. som läm

nar möjlighet till jämkning av underhållsfordringen. I och för sig måste det 

ocksil vara en fördel att det villkorslösa förbudet mot utmätning utgår. Det 

kan nämligen inte hortses från att det i vissa fall kan vara befogat att 

utmätning får ske på grund av underhållsforbindelse, trots att makarna 

varken under den tid bidraget a•;ser eller vid utmätningen levde åtskilda. 

Som exempel kan nämnas, att makar nödgas leva samman under hetiinke

tid och har reglerat frågan om familjens underhåll för denna tid genom 

avtal. 

Under hänvisning till det sagda föreslår lagrådet, att 2 *i förslaget utgår. 

3 § Förutom 5 kap. kan exempelvis 15 kap. 17 * tredje stycket i balken 

innebära undantag från huvudregeln att all gäldenärens egendom får tas i 

anspråk genom utmätning. Sistn~.mnda undantag torde ej inrymmas under 

uttrycket "särskild föreskrift", cm detta i enlighet med vad lagrådet tidi

gare har förordat förbehålls föreskrift vid sidan om balken. Lagrådet 

föreslår. att första stycket får lyda: "Genom utmätning får tagas i anspråk 

egendom som ej är undantagen pi\ grund av bestämmelse i denna balk eller 

på grund av särskild föreskrift." 

4-7 ** I andra stycket av 4 * föreskrivs vissa undantag från den huvud
regel av generell natur rörande utmätningsordningen som har tagits upp i 

paragrafens första stycke. Även om best~immelserna i de närmast följande 
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paragraferna delvis är av annan karaktär och har en annan räckvidd. 

kommer också dessa bestämmelser praktiskt sett att innefatta undantag i 

vissa fall från den angivna huvudregeln. Med hänsyn härtill synes det från 

systematisk synpunkt lämpligast. att 4 * andra stycket i förslaget hryts ut 

till en särskild paragraf. Hiirmed vinns för övrigt den lagtekniska fördelen 

att lagrådets förslag att 2 * i kapitlet fär utgä inte hehöver föranleda 

omnumrering av andra paragrafer i kapitlet än 3 och 4 **· Med lagrådets 

förslag kommer 3 * i förslaget att betecknas 2 *· 4 *första stycket 3 ~och 

den nya paragraf, som i sak skall motsvara 4 ~ andra stycket. 4 *· I 

samband med en sådan omgruppering av bestämmelserna bör i den nya 3 ~ 

göras en hänvisning till undantagsreglerna i 4-7 ~*· 

8 * I denna paragraf ges bestiimmclser om kronofogdemyndigheternas 

lokala kompetens i mål om utmiitning. Bestiimmelscrna motsvarar före

skrifterna i 56 * U L. vilka fick sin nu gällande lydelse iir 1963 genom 

lagstiftning pil grundval av förslag av laghcrcdningen. 

I ett hänseende avviker <le föreslagna reglerna formellt friin de nu giillan

de på ett sätt som kan ge ankdning till tvekan om de nya reglernas sakliga 

innebörd. Enligt 56 * 2 mom. andra meningen Ul. fi'tr utmiitning av .. ford

ran i penningar .. slikas diir <len förpliktade iir. iiven om fordringen skall 

anses linnas pil annan ort. I den hiiremot svarande bestiimmelsen i andra 

stycket tredje meningen av förevarande paragraf i förslaget talas endast om 

utmiitning av .. fordran ... Borttagandet av den precisering som ligger i 

orden "i penningar"' i nu giillande lag har inte kommenterats av vare sig 

lagberedningen clla friredrngande statsriid.:t under förarhetena till U U. 

Någon saklig ändring torde stllunda inte vara ilsyftad. 

För den hiindelse den ifr:1gavarande bchörighetsregeln anses alltjiimt 

höra hegriin~as till att avse penningfordringar - en friiga Slllll lagrihkt 

hehandlar niirmare i det följande - bör detta komma till uttryck i lagtex

ten. Ett förtydligande p;I denna p11nkt iir påkallat inte minst till undvikande 

av motsatsslut vid jiimflirclse med annan lagstiftning. exempelvis 1975 i-trs 

riintclag. 

En mer hetydclsefull friiga iir emellertid om det iir sakligt heriittigat att 

begriinsa den aktuella behörighetsrcgeln till att giilla endast vid utmiitning 

av penningfordringar. I det hetiinkande fr;\n ilr I% I som liig till grund för 

1%3 års lagstiftning i iimnet uttalade lagberedningen. att skiil kunde an

föras för att utsträcka behörighetsregeln till att giilla fordringar och riittig

heter i allmänhet. Enligt beredningen var det emellertid hetriiffandc pen

ningfordringar som behovet av en hcstiimmelse av detta slag hade gjort sig 

praktiskt kiinnbart. och konsek vcnserna i frftga om andra fordringar och 

riittigheter var enligt beredningen sv{u-översbdliga. Beredningen ansfig 

det emellertid tiinkbart. att man vid den allmiinna refr,rmen av utsöknings

riittcn kunde linna det liimpligt att li'tta denna alternativa kompetensregel 

giilla fordringar och riittigheter av alla slag. Laghcredningen ätcrkom emel-
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lertid inte till denna tanke under· sitt fortsatta arbete p;i utsökning.sriittens 

reformering. m:h frågan har ini:e heller berörts i n{1got senare skede av 

förarbetena till UB. 

De skiil som lagberedningen år 1961 anförde mot en ut vidgning av 

behörighetsregeln till att gälla fordringar och riilligheter i ullmiinhet är 

enligt lagrt\dets mening knappas'. övertygande. Aven om en hehörighetsre

gel av detta slag lår sin störst:a praktiska betydelse vid utmiitning av 

penningfordringar. kan man inte bortse fri-in att också fordringar \Kh riittig

hetcr av annat slag iir vanligt förekommande i det moderna samhiillct l\\:h 

kan utgöra betydande formögenhelstillg{mgar vilka kan tjäna som utmiit

ningsobjekt. Som exemrcl kan niimnas bostadsriitter. vis<;a immaterialriit

tigheter och p{1 avtal grundade riittigheter. exempelvis all utfa viss egen

dom. 

Även om konsekvenserna av en ut vidgning av kompetensregeln till att 

gälla fordringar och riittighetcr i allmiinhet inte kan helt överblickas. har 

lagrådet svftrt att förestiilla sig all prohlcmen blir siirskilt kompliceradt:. 

Det kan allmänt sett inte antas l'ara sv;'irare att identifiera sekundogiilde

niiren och avgöra var denne finn.; niir dd giiller en riittighct av hiir ibyftat 

slag iin niir utmätningsobjektet är en penningfordran. :\-1öjligen kan det 

ibland erbjuda svårigheter att avgiira var en sikhin riillighet skall anses 

finnas. men den frägan måste kronofogdemyndigheten hesvara oberoende 

av hur den nu aktuella hehörigh =tsregeln utformas. En regel som till;her 

utmittning av en rättighet diir den förpliktade finns torde i sjiilva verket 

många gånger göra det obehövligt att avgöra spi.irsmiilct Lll11 sjiilva riittighe

tcns lokalisering (jfr högsta don~·stolens utslag den 10 mars IY~ll nr UÖ 

4~ I I. Biide niir det giiller att göra nödviindig utredning rörandt: en riittighets 

innehäll och under sjiilva fö1i"arnndet synes det vara en fördel att ha en 

lokal anknytning till den nrt diir ';ekundngiildeniiren finns. I fall lEt utmiit

ningsgäldenären och sckundogiildcniiren finns ri\ inbördes avliigsna \)rtt:r 

kan det ofta vara förenat med oliigenheter och kostnader att I vingas ge

nomföra utmiitningen pil den ort diir utmiitningsgäldeniiren och/eller riit

tigheten finns i stiilkt för pi1 den ort diir sekundogiildeniiren iir. 

Under hänvisning till det anför·da vill lagdidet förorda. alt regeln orn 

behörighet för den kwnofogdemyndighet inom vars distrikt sekundogiil

denären finns all företa utmiitning av fnrdrnn utvidgas till att giilla fordring

ar och rättigheter i allmiinhet. L<'gtekniskt synes detta kunna ;lstadkorn

mas genom att lagregeln för avse ·'fordran cllt:r annan riiltighet ·· (jfr 4 kap. 

22 ~ i förslagell. 

Till fr{1gan om behörig krnnofi_-,gdemyndighet i mid 0111 löneutmiitning 

äterkommcr lagri'1det vid 7 kap. 

11 § Enligt 58 * U L gäller. att o.'11 två eller flera utmiitningsansökningar 

på en gång är anhängiga hos samma verkställighetsmyndighet. utmätning 

skall verkställas på en gång för samtliga fordringar. om det kan ske utan att 

någon borgenär uppeh{ills i sin rätt pä grund av hinder. som kan föreligga 
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mot att annan borgenärs fordran uttas. Bestämmelsen måste anses innebä

ra, att oavsett beskaffenheten av det hinder som föreligger mot uttagande 

av någon av exekutionsfordringarna. detta hinder inte får medföra upp

skov med handläggningen av annat utmätningsärcndc. Att bestämmelsen 

har denna innebörd bestyrks av lagmotiven. 

Första stycket av nu förevarande paragraf i förslaget stadgar. att när 

flera ansökningar är anhängiga. utmätning för fordringarna skall ske samti

digt, om inte utmätning för någon av fordringarna därigenom fördröjs 

oskäligt. Anledningen till denna ändring i vad som gäller nu har inte direkt 

motiverats, och innebörden av den nya regeln framgår ej heller klart av 

motiven. Föredragande statsrådet uttalar, att frågan huruvida en ansökan 

bör medföra att utmätning för annan sökandes fordran skjuts upp får 

avgöras efter vad som kan anses skäligt av hiinsyn till sist nämnda sökan

de. samt tillägger, att ett kortare uppskov ofta inte bör anses oskäligt. 

Avslutningsvis nämner föredraganden. att vid bedömningen naturligen får 

beaktas en rad olika omständigheter, såsom risken för att gäldenären 

skaffar undan egendom och gäldenärens ekonomiska läge i allmänhet. 

Däremot sägs i motiven ingenting som tyder på att de konsekvenser i 

förmånsrättshänscendc som ett uppskov med utmätning för med sig skall 

tas i betraktande vid skälighetsprövningen: denna skall - såvitt av moti

ven kan utläsas - ta sikte på de olägenheter som själva fördröjningen av 

ärendets avgörande kan medföra. En sådan ståndpunkt är dock knappast 

förenlig med föredragandens uttalanden i motiven till 10 §.där det som ett 

skäl för att utmätning skall ske så snart som möjligt anges, att sökanden 

har intresse av att snarast få den förmånsrätt som följer med utmätning och 

att detta är av betydelse med hänsyn till konkurrensen med andra borgenä

rer som kan vilja söka utmätning hos gäldenären eller göra ansökan om 

konkurs. 
Med den angivna innebörden av den föreslagna regeln är det tydligt, att 

regeln medför större risk än gällande rätt för en borgenär att utmätning för 

hans fordran fördröjs och att han därmed går miste om den prioritet 

framför övriga utmätningsborgenärer som han skulle ha vunnit. om ut

mätning först skett enbart för hans fordran. Detta kan uppenbarligen leda 

till ekonomiska förluster för denne borgenär: den omständigheten all. om 

gäldenären till äventyrs inom viss tid efter utmätningen försätls i konkurs. 

den genom utmätningen vunna förmånsrätten går förlorad. måste i detta 

sammanhang betraktas som ovidkommande. 

Såsom redan antytts innebär gällande rätt, att borgenär som vinner 

utmätning i viss egendom får förmånsrätt i denna och att förmånsrätten 

viker endast om gäldenären försätts i konkurs inom viss tid från utmät

ningen. Vidare gäller, att det är dagen då utmätning sker och inte dagen för 

ansökningen som är den avgörande tidpunkten för förmånsrättens upp

komst. I detta regelsystem avser förslaget inte att göra någon principiell 

ändring. Med ett sådant system synes det emellertid inte vara förenligt att 
:n Riksda1(en 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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låta tidpunkten för utmätning b i beroende av en skälighetshedömning från 

fall till fall, åtminstone inte om vid den bedömningen hänsyn ej skall tas till 

att ett uppskov kan lända till skada för borgenären i förmånsrättshän

seende. Den nuvarande regeln. enligt vilken i princip utmätning för en 

borgenärs fordran inte får upp:;kjutas i avvaktan på utmätning för annan 

borgenärs fordran, om därigenom den förres rättsställning påverkas, ingår 

däremot som ett följdriktigt led i det nuvaranda - och tilltänkta - syste

met. 

En ordning som den nu gällande framtvingar måhända ett antal konkurs

ansökningar. Och det kan naturligtvis sägas vara ett önskemål både från 

allmän och enskild synpunkt att antalet konkurser hålls på lägsta möjliga 

nivå. Sådana önskemål kan tänkas motivera att regelsystemet ändras - det 

finns i utländska rättssystem exempel på andra lösningar av hithörande 

problem. Däremot får det anse:; uteslutet att man tillgodoser önskemålen 

genom att i viss omfattning sätta detta regelsystem ur spd med rena 

forfaranderegler. 

Under hänvisning till det anförda vill lagrådet förorda, att den nu enligt 

58 § UL rådande ordningen får bestå i sak oförändrad. Ett villkor för att, 

när två eller flera har sökt utmiitning mot samma gäldenär, utmätning för 

fordringarna skall ske samtidigt bör således vara. att samtidig utmätning 

kan ske utan att någon sökande uppehålls i sin rätt på grund av att hinder 

föreligger mot utmätning för annan sökandes fordran. Stadgandet i första 

stycket av förevarande paragraf i förslaget bör utformas i enlighet härmed. 

I remissprotokollet har vid behandlingen av bestämmelsen i andra 

stycket av 11 § om jämkning av underhållsbidrag även berörts den frågan, 

om möjlighet hör finnas att vid konkurrens jämka även andra fordringar än 

underhållsfordringar. Föredraganden avvisar dock en sådan tanke: det 

skulle, framhåller han, vara alltför vanskligt att införa en generell möjlighet 

att jämka en vanlig fordran, för vilken sökanden kan åberopa exekutionsti

tel. Men samtidigt uttalar föredraganden, att "som beredningen har påpe

kat skall emellertid utmätning inte medges i fall då det framgår att någon 

verklig fordran inte föreligger". Förslaget synes alltså utgå från att verk

ställighetsmyndigheten i princip skulle ha rätt att överpröva en exekutions

titels materiella innehåll. låt vara att en sådan överprövningsrätt i prakti

ken skulle få betydelse endast i ytterst begränsad utsträckning. Enligt 

lagrådets mening kan emellertid någon allmän prövningsrätt av detta slag 

inte anses tillkomma kronofogdemyndigheten. En sådan prövningsrätt för

utsätter uttryckligt stöd i lag, som närmare anger gränserna för prövnings

rätten. En annan sak är, att det självfallet ankommer på verkställighels

myndigheten att pröva om en åberopad handling verkligen är en exeku

tionstitcl i lagens mening. Uppenbarligen får en sådan prövningsrätt prak

tisk betydelse främst i fråga om förbindelser om underhållsbidrag och 

sådana enskilda handlingar som avses i 3 kap. I § första stycket 7 i 

förslaget. Om t. ex. en underhållsförbindelse uppenbarligen tillkommit för 
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skens skull, utgör den inte någon exekutionstitel och kan följaktligen inte 

läggas till grund för verkställighet. 

Förhållandet till tredje man De under denna rubrik upptagna reglerna 

intar en central plats bland utmätningsbestämmclserna. De bildar ett en

hetligt system, och lagrådet granskar i det följande deras huvudinnehåll i 

ett sammanhang. 

Liksom gällande rätt utgår förslaget från den förutsättningen att endast 

egendom till vilken gäldenären är ägare får utmätas för hans giild. Men 

lagstiftningen kan uppenbarligen inte stanna med en lagregel av denna 

innebörd. Med hänsyn till bevissvårigheterna måste hjälpreglcr i form av 

presumtioner uppställas. Förslaget vilar på den grunden att den som har 

lös egendom i sin besittning i princip förutsätts vara ägare till egendomen. I 

överensstämmelse härmed stadgas, att lös egendom som gäldenären har i 
sin besittning antas tillhöra honom. om det ej framgår att den tiilhör tredje 

man. När det gäller registrerat skepp. registrerat luftfartyg eller fast egen

dom tillmäts emellertid inskrivningen av äganderätten den betydelse som i 

fråga om annan lös egendom tilläggs besittningen. 

Regler av nu angivet innehåll har upptagits i 17-19 och 23 *~ av försla

get. Dessa regler. enligt vilka utmätning får ske när det är utrett att 

gäldenären är ägare eller när han under vissa förhållanden skall anses som 

ägare, vilar på samma principiella grund som gällande rätt. Och detsamma 

är fallet när förslaget i 20 och 25-26 *~ ger hestämmclser som syftar till 

att, om de angivna reglerna lett till utmätning trots att tvekan råder huruvi

da egendomen tillhörde tredje man, denne skall ha möjlighet att få sin sak 

prövad av domstol innan utmätningsförfarandet fortsätter. 

En principiell nyhet innehåller däremot förslaget i 21 *. som i viss mån 

vidgar möjligheterna att erhålla utmätning. Enligt lagrummet skall nämli

gen lös egendom i vissa fall kunna utmätas redan när sannolika skäl talar 

för att egendomen tillhör gäldenären. I sådant fall skall utmätningen ske 

med förbehåll för tredje mans rätt och utmätningens bestånd i princip vara 

beroende av domstols prövning av ägandcrättsfrågan. 
Det angivna regclsystemet syftar till att ii ena sidan göra det praktiskt 

möjligt att ta i anspråk i princip all giildeniircns egendom för betalning av 

hans gäld men att å andra sidan skapa skydd mot att tredje mans egendom 

tillgrips. Lagrftdct vill i några hiinseenden foreslt1 iindringar av saklig 

betydelse: härtill återkommer lagril<.kl i det följande. Redan inledningsvis 

vill emellertid lagrftdet peka pft ett par punkter diir jiimkningar - delvis av 

endast terminologisk natur - synes påkallade. 

Grundregeln att endast gäldenären tillhörig egendom får tas i anspråk för 

hans skulder uttrycks i 17 * av förslaget så, att egendom får utmätas. om 

det "på grund av vad som har blivit upplyst kan anses framgå att egendo

men tillhör gäldenären". De använda ordalagen i förening med vissa utta

landen i motiven ger intrycket att det. för att gäldenären skall anses vara 
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ägare. krävs ett mindre mått a >' bevisning än vad i allmänhet är fallet då 

man för att ett visst sakförhållande skall anses föreligga säger att detta 

skall framgå av utredningen. Enligt lagrådets mening bör vanliga beviskrav 

gälla. Är gäldenären inte genom besittning eller inskrivning legitimerad 

som ägare. bör utmätning ej få iiga rum med mindre övertygande utredning 

föreligger att egendomen tillhör gäldenären. Anledning att jämka på van

liga beviskrav föreligger så mycket mindre som den nya 2 I ~ öppnar 

möjlighet till utmätning med förbehåll för tredje mans rätt i lägen då 

gäldenärens äganderätt väl ej kan anses helt styrkt men dock har sannolika 

skiil för sig. En annan sak iir att prövningen. på grund av utmätningsförfa

randets summariska natur - h;:ir liksom inom utsökningsproccsscn över 

huvud - måste grundas på en ui:redning som inte kan vara lika omfattande 

och grundlig som en utredning i rättegång. Denna omständighet bör emel

lertid ej medföra att lagstiftaren begagnar andra och mer svävande ut

tryckssätt än annars är brukligt. Lagrådet föreslår. att lagregeln utformas 

så. att utmätning får ske av egendom till vilken gäldenären "enligt vad som 

framgår i målet" iir ägare. Vidare bör det fall att gäldeniiren presumeras 

vara ägare uttryckas så. att gäldenären "anses vara ägare". 

I 21 ~ av förslaget uppstiills ~;om nämnts det kravet för utmiitning med 

den där avsedda mera begriinsade innebörden. att det föreligger ··sannoli

ka skäl" att egendomen tillhör gäldenaren. Lagrådet anser. att detta ut

tryck på ett tillfredsstiillande siitt anger m~ittet av den bevisning som bör 

krävas fiir att utmätning över huvud skall f<i komma till sdnd: iir skiilen 

svagare bör egendomen vara fredad mot vaije form av utmätning. Enligt 

lagri'idets mening bör motsvarande krav uppställas för att utmätning skall 

fö äga rum i den speciella situat:on som avses i:.:. ~av förslaget: lagrildct 

återkommer härtill senare. Vidare anser lagrådet. att förutsättningen för 

att tredje man enligt 20 ~ skall kunna angripa en skedd utmätning grnom 

talan vid domstol bör skiirpas. Förslaget tillf1ter sl'1dan talan s<I snart "skäl 

föreligger". A ven hiir blir giilla. att del skall föreligga sannolika skiil för 

tredje mans rätt. 

Genom lagrådets förslag - som innebär att det sakförh11llande som skall 

beaktas måste antingen "framg{1 i miilet" eller ha ··sannolika skiil" för sig 

- torde systemet fä ett större mått av stadga m:h enhetlighet iin enligt det 

remitterade förslaget. 

Lagberedningen uttalar (huvudremissen s. 353). att syftet med bestäm

melserna rörande förhållandet till tredje man i främsta rummet iir att ange 

under vilka förutsättningar egendom får tas i mät för oprioriterad fordran 

hos gäldenären. I anslutning härtill framhåller beredningen. att om fordran 

iir förenad t. ex. med pant- eller rctentionsrätt i viss egendom. denna får tas 

i anspråk för fordringen oavsett vem som vid den aktuella tidpunkten är 

ägare. och att nämnda bestämmelser då inte har någon större praktisk 

betydelse. Egendomen kan enligt beredningen även säljas utan risk för 

köparen oavsett tvist om äganderätten. men det kan av andra skäl vara 
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önskvärt att sådan tvist slits innan försiiljning sker. En sak för sig är, 

fortsätter beredningen, vem som är behörig att vara svarande i det exeku

tiva ärendet när egendomen skall tas i anspråk, samt tillägger. att bestäm

melserna kan vara till ledning även i denna fråga men att särskilda före

skrifter finns för vissa praktiskt viktiga fall; beredningen pekar härvid på 

18 kap. 10 9 JB och 22 *sjölagen. 

Dessa uttalanden antyder. att det enligt beredningens mening i vissa 

lägen skulle vara möjligt att för en fordran, som är förenad med t. ex. 

panträtt i viss egendom. ta denna egendom i mät, trots att gäldenären inte 

äger och inte heller skall anses äga egendomen. Hur långt dessa uttalanden 

för är dock oklart. En bedömning försvåras av att beredningen i annat 

sammanhang yttrar sig på sätt som mindre väl stämmer med den redovi

sade tankegången. I inledningen till kapitlet om utmätning framhåller näm

ligen beredningen (betänkandet s. 205 och 206l - efter att ha anfört att 

möjlighet torde föreligga att med stöd av exekutionstitel, enligt vilken viss 

person såsom ägare ålagts att "'med" viss egendom betala fordran med 

panträtt i egendomen, få exekution i egendomen även sedan den överlåtits 

- att därmed inte äsyftas det fallet att endast fordran mot giildeniircn 

personligen ålagts; i sådant fall borde exekutionstiteln enligt beredningen 

inte rn användas för utmätning av panten, sedan denna har övcrli\tits till 

tredje man. 

I remissprotokollet tar föredragande statsrådet inte direkt ställning till de 

av beredningen gjorda uttalandena. Vid hchandlingen av de lagrum i före

varande kapitel som anger förutsättningarna för att viss egendom skall fo 
tas i anspråk genom utmiitning förekommer emellertid ingen antydan om 

att något avsteg frfin dessa skulle kunna ske, niir utmiitningsfordringen är 

förenad med särskild formänsriitt i egendomen. Lagriidct utgfir vid sftdant 

förhållandt: friln alt frilgan huruvida enligt dessa lagrum viss egendom filr 

utmätas för gäldeniirens skuld skall bedömas utan hiinsyn till om utmiit

ningsfordringen är förenad med särskild förmiinsriitt i egendomen eller ej. 

Det torde aldrig kunna helt undvikas att egendom som i verkligheten inte 

tillhör gäldenären utan tredje man tas i anspråk genom utmätning. För att i 

görlig mån hindra att sådana misstag blir bestående och föranleder rättsför

lust för tredje man innehåller förslaget ett system av skyddsregler. Blir det 

efter utmätningen utrett, att den utmätta egendomen tillhörde tredje man. 

skall kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 33 * självmant häva utmätning

en. Den möjligheten står givetvis också tredje man till buds att söka vinna 

rättelse genom att överklaga utmätningen i vanlig ordning. Råder ovisshet 

om äganderätten, skall enligt förslaget rättsHiget såvitt möjligt klarläggas 

innan utmätningsförfarandet fortskrider. Enligt 20 * skall tredje man, '"om 

skäl föreligger". hänvisas att låta frågan bli prövad av domstol. Och har 

med stöd av 21 § utmätning kommit till stånd fast endast sannolika skäl 

talar för gäldenärens äganderätt. skall utmätningsborgenären i regel före

läggas att väcka talan mot tredje man vid äventyr att utmätningen hävs. 
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Förslaget utgår frftn att äganderättsfrftgan bör klarliiggas så snart som 

möjligt och i vart fall innan försäljning av egendomen sker. I 8 kap. 5 § 

meddelas sålunda ett principiellt förbud mot försäljning så länge iigande

rättstvisten inte är avgjord. Denna ståndpunkt iir naturlig. Har egendomen 

väl sålts. riskerar tredje man all förlora sin iiganderätt och få hålla sig till de 

influtna medlen. Och är dessa n:dan utbetalda till utmätningsborgenären 

och eventuellt överskott lämnat till gäldenären. återstår för tredje man 

normalt endast all vända sig mot 1km med ersättningskrav: härom innehål

ler 14 kap. 4 och 5 §* regler. 

Detta väl utmejslade system av regler till skydd för tredje man. vars 

egendom råkar ha tagits i mät för annans gäld. är emellertid enligt förslaget 

ej avsett att fullt ut tillämpas i ett betydelsefullt fall. Det är när utmätnings

borgenärens fordran är förenad med en mol envar gällande siirskild för

månsrätt i den utmälla egendomen. Några lagregkr. som tar direkt sikte pa 

att för detta fall sätta regelsystemet åt sidan. finns visserligen ej. men ett 

flertal motivuttalanden ger bestämda anvisningar om hur förefintliga lag

rum skall tillämpas för att detta syfte skall nås. Vid behandlingen av 20 § -

som ju reglerar förfarandet när tredje man påstår att utmätt lös egendom 

tillhör honom - framhäller sålunda föredragande statsrådet. att fastän 

äganderättsfrågan är oklar föreläggande om domstolsprövning bör kunna 

underlåtas. om sökandens fordran iir förenad med särskild förmånsrätt i 

egendomen. Och motiven till 26 § - som innehåller bestämmelser om 

lösande av tvist om influtna medel - ger uttryck för samma synsätt. 

Motiven till 8 kap. 5 § - som innehåller ett principiellt förhud mot försälj

ning av utmätt egendom innan en efter föreläggande enligt 4 kap. 20. 21 
eller 25 § viickt talan slutligt prö·•ats - ger vidare vid handen. att rälle

gången inte hindrar försäljning i fall då utmätningssökanden har pant- eller 

retentionsrätt i egendomen. Än vidare sägs i motiven till 8 kap. 2 ~.att om 

egendom med tillämpning av 4 kap. 21 ~ har utmätts med förbehåll för 

tredje mans rätt och sökanden därefter visar att hans fordran är förenad 

med särskild förmånsrätt i egendomen. denna bör säljas utan förbehåll för 

tredje mans rätt. 

Förslaget går dock inte så långt att det i dessa skeden av förfarandet -

dvs. före egendomens försäljning -- betraktar frågan om tredje mans ägan

derätt som helt ovidkommande. Blir det tillförlitligcn utrett - genom 

rättegång eller på annat sätt - att den utmätta egendomen tillhör tredje 

man, torde enligt 4 kap. 33 § utmätningen skola hävas. även om utmät

ningssökanden skulle hat. ex. pamrätt i det utmätta (jfr dock huvudremis

sens. 654). Har däremot utmätt egendom redan sålts. skall influtna medel 

enligt förslaget betalas ut till en utmätningssökande intill det belopp för 

vilket han har särskild förmånsrätt i det utmätta. även om tredje man har 

styrkt sig vara ägare till egendomen: endast ett eventuellt överskott till

kommer då denne. 

Skälet till att förslaget sålunda vill bereda fordringar med särskild, mot 
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envar gällande förmånsrätt i den utmätta egendomen en särställning är. att 

i detta fall egendomen svarar för fordringen i vems hand egendomen än är. 

Materiellt sett har visserligen utmätningsborgenären rätt till betalning ur 

egendomen oavsett äganderätten till denna. Men denna materiella rätt bör 

självfallet inte få förverkligas vid sidan av eller i strid mot de förfarande

regler som lagstiftningen anvisar för att han skall komma till sin rätt. 

Med förslagets ståndpunkt att. när utmätningsfordringen har särskild 

förmånsrätt i den utmätta egendomen. i vissa skeden av förfarandet bortse 

från en tvist om äganderätten till denna ökar riskerna för att även sådana 

utmätningar blir bestående som står i strid med den lagfästa principen att 

endast gäldenären tillhörig egendom får utmätas. Ett exempel kan anföras: 

Utmätning av viss egendom bedöms ej kunna ske enligt reglerna i 4 kap. 

17-19 **·eftersom tvivel föreligger om gäldenärens äganderätt till egen

domen. Då emellertid sannolika skäl talar för att han är ägare. kan utmät

ningen genomföras enligt 21 §. En sådan utmätning är avsedd att vara 

endast provisorisk i så måtto att utmätningens bcstftnd är beroende av att 

gäldenärens äganderätt blir styrkt genom domstols dom. Förslagets stånd

punkt är emellertid att. om utmätningsfordringcn visas vara förenad med 

t. ex. panträtt i det utmätta. de särskilda villkor som är förenade med 

denna form av utmätning inte behöver iakttas: domstolsprövning behöver 

inte avvaktas och egendomen kan säljas utan förbehåll för tredje mans rätt. 

Utmätningen enligt 21 §tilläggs genom en sådan tillämpning samma inne

börd som en "fullvärdig"' utmätning enligt 17-19 **· dvs. just en sådan 

utmätning som ej kunde komma till stånd med hänsyn till tvivel om 

gäldenärens äganderätt till egendomen. Ett sådant resultat kan inte godtas. 

Såsom redan anförts innebär förslaget. att när utmätt egendom hai· sålts. 

borgenär med särskild förmånsrätt i egendomen - utmätningssökanden 
eller annan borgenär - skall njuta betalning ur de inllutna medlen. även 

om det visas att egendomen vid utmätningstillfället inte tillhörde gälde

nären utan tredje man. Att tredje man i detta läge får vika för borgenären 

måste accepteras med hänsyn till att borgenären genom försäljningen gått 

förlustig sin säkerhet i den sålda egendomen. Det lir emellertid ..:n sak för 

sig att rättsordningen i vissa lägen nödgas godta följder av ett förfarande 

som vilar på en felaktig grund. En annan sak är att öka risken för sftdana 

rättsföijder genom att medvetet avskärma förfarandet från att misstag i 

fråga om förutsättningarna för utmätning i tid blir upptäckta och riittade. 
Lagrådets kritik mot förslagets ståndpunkt i angivna hänseende riktar 

sig inte mot tanken som sådan att fordran förenad med särskild förmånsrätt 

i viss egendom bör inta en särställning i utmätningshänseende. Härför kan 

säkerligen goda skäl anföras: egendomen är ju, materiellt sett. förut

bestämd att vid behov tas i anspråk för fordringens betalning och frågan 

om äganderätten har en mer underordnad betydelse. Vad lagrådet vänder 

sig mot är. att en sådan särställning skulle kunna beredas inom ramen av 

ett regelsystem som beträffande förutsättningarna för utmätning lämnar 
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frågan om fordringen är förenad med särskild förmånsrätt eller ej åt sidan. 

För att komma till rätta med problemet måste man alltså enligt lagrådets 

mening, vid sidan av de grundläggande reglerna i 17- 19 §§, införa särskil

da lagregler som tar direkt sikte på att kunna ta i anspråk själva egendomen 

i vems hand den vara må. Dessa regler måste dock utformas så att i fall då 

egendomen tillhör annan än gäld1!nären ägaren tillförsäkras möjlighet att i 

utmätningsmålet tillvarata sin rä:t. Att utforma lagregler med detta syfte 

fordrar emellertid en mer ingående utredning än som kan genomföras i 

lagstiftningsärendets nuvarande läge. 

Till undvikande av varje missförstånd vill lagrådet tillägga att, när lagrå

det efterlyser särskilda lagregler. därmed avses regler rörande förutsätt

ningarna för utmätning och ej regler som uttryckligt lagfäster förslagets 

tanke att sedan väl utmätning skett bereda fordringar med särskild för

månsrätt en särställning, som de inte har redan vid själva utmätningen. 

Lagrådet vill i detta sammanhang peka på hur ett med det nu behandlade 

likartat spörsmål erhållit sin lösning i förslaget. Enligt 12 kap. 63 och 64 §§ 

- som överensstämmer med 63 och 64 §§ Ftl.. - skall, när utmätning av 

fast egendom har skett medan gäldenärens rätt är villkorlig, särskilda 

regler iakttas vid försäljningen. Dessa innebär i korthet, att försäljning som 

sker innan det har visat sig huruvida villkoret uppfylls skall omfatta, ifall 

fastigheten har blivit utmätt för fordran hos överlåtaren, fastigheten med 

förbehåll för förvärvarens rätt och, om fastigheten är utmätt för fordran 

hos förvärvaren, gäldenärens rätt till egendomen. De särskilda bestämmel

serna i 63 och 64 §§ skall dock enligt 65 § ej gälla, om den fordran för 
vilken utmätning har skett var fö:enad med särskild förmånsrätt i fastig

heten; i detta fall skall försäljning•!n avse fastigheten som sådan och ske i 

den ordning som i allmänhet gäller för exekutiv försäljning av fast egen

dom. Här har alltså utmätningsfordringar med särskild förmånsrätt i det 

utmätta i ett visst hänseende genom direkt reglering i Jag beretts en sär

ställning som för utmätningssökanden är mer förmånlig än den som till

kommer andra borgenärer. 
Även om förslaget liksom gällande rätt låter gäldenärens besittning eller 

därmed likställt förhållande grunda en presumtion för hans äganderätt, 

intar dock förslaget i fråga om b•!sittningens betydelse i vissa särskilda 

situationer en delvis annan ståndpunkt än gällande rätt. 

En presumtion att gäldenären äf;er den egendom han har i sin besittning 

tar självfallet i första hand sikte på den situationen att det är gäldenären 

ensam som har besittningen. De fall där gäldenären och någon annan har 

egendomen i sin gemensamma b~sittning regleras i gällande rätt olika 

beroende på vilka sambesittarna är. När det är samboende makar som har 

egendomen i sin besittning - det kanske vanligaste fallet av sambesittning 

- gäller en särregel. Den innebär, att gäldenären på grund av sin besittning 

anses som ensam ägare till egendomen och att den andra maken, trots att 
även han har egendomen i sin besi;ctning, måste styrka sin riitt. till egendo-
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men för att freda den från utmätning. Gäldenärens make likställs härige

nom med en utomstående tredje man, när det gäller möjligheten att avvärja 

utmätning av egendom i en gäldenärs besittning till vilken han menar sig 

vara ägare. När andra än samboende makar har egendom i sin gemensam

ma besittning tillämpas en annan ordning. Enligt denna har den som jämte 

gäldenären är sambesittare en förmånligare ställning än gäldenärens make. 

För att freda egendomen från utmätning behöver han nämligen inte styrka 

sin rätt; det ankommer i stället på sökanden att styrka gäldenärens rätt. I 

princip gäller detta även i det fallet att gäldenären och sambesittaren 

varaktigt lever samman under äktenskapsliknande förhållanden. Undantag 

har dock skett i rättspraxis. Sålunda har högsta domstolen år 1979 i l vå fall 

(NJA 1979 s. 302 I och Il) likställt den samboende med äkta make och 

förelagt den samboende - som ansågs ha visat sannolika skäl för sin 

äganderätt - att väcka talan vid domstol för att freda egendomen. 

Beträffande besittningens betydelse vid vissa fall av sambesittning inne

bär förslaget nyheter av stor vikt. När besittningen till den egendom vars 

utmätning är i fråga tillkommer gäldenären gemensamt med hans make 

eller annan som varaktigt sammanbor med honom. uppställer förslaget den 

presumtionen att samäganderätt skall anses föreligga. Enligt förslaget skall 

denna presumtion brytas, om det är sannolikt att egendomen tillhör någon 

av sambesittarna ensam. Förslaget medför. att om presumtionen inte 

bryts. endast en gäldenärens andel i egendomen kan tillgripas för hans 

gäld. 

För den som jämte gäldenären besitter egendomen innebär förslaget. när 

sambesittaren är gäldenärens make, den ändringen i förhållande till gällan

de rätt att han för att freda egendomen i dess helhet endast behöver göra 

sannolikt att han är ensam ägare. medan han enligt vad som nu gäller måste 
styrka sin rätt till egendomen. 

I det fall åter att sambesittaren inte är gift med gäldenären innebär 

förslaget däremot en försämring av rättsläget för samhesittaren. För att 

värja egendomen fullt ut måste sambesittaren göra sin rätt till egendomen 

sannolik. och han kan ej genom sitt blotta påstående om äganderätt lägga 

bevisbördan på sökanden. 

I de fall slutligen då de som har egendomen i sin gemensamma besittning 

inte varaktigt sammanbor intar förslaget - som dock inte ger någon ut

trycklig lagregel härom - samma ståndpunkt som gällande rätt. Besitt,ning

en medför sålunda endast den fördelen i bevisningshänseende för utmät

ningssökanden att en utomstående tredje man som påstår sig äga egendo

men måste styrka sin rätt för att freda den från utmätning. medan sökan

den, om gäldenärens medbesittare gör gällande rätt till egedomen. för att 

vinna utmätning måste styrka att gäldenären äger bättre rätt än medbesit

taren till egendomen. 

Rättsläget är sålunda för närvarande. att den sambesittare som är gift 

med gäldenären har begränsade möjligheter att väz:ja sin egendom mot 
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utmätning för gäldenärens skuld. medan den sambesittare som ej är gift 

med gäldenären har bättre möjligheter härtill. Den föreslagna presumtions

regeln medför i de skilda fallen iindringar i rättsläget i motsatta riktningar; 

när de samboende sambesittarna är gifta vidgar regeln möjligheterna för 

den icke gäldbundne att freda sin egendom och minskar i samma mån 

borgenärens möjligheter att vinna utmätning, medan regeln får motsatt 

verkan när de samboende sambe~ittarna ej är gifta med varandra. Motivet 

till ändringen i det förra hänseend~t framstår klart. Några egentliga skäl till 

ändringen i det senare hänseendet har däremot inte anförts. Förstaget 

utgår från såsom i och för sig önskvärt att alla samboende sambesittare -

gifta såväl som andra - behandlas lika men beaktar knappast att effekten 

härigenom blir att den sambesittare som ej är gift med gäldenären kommer 

i ett sämre bevistäge än gällande hg ger honom. Åtminstone upptar första

get inte som ett självständigt skäl att bevistäget för utmiHningsborgenären 

behöver förbättras på bekostnad av den icke gätdbundne sambesittarens 

möjlighet att freda sin egendom. 

Såsom nu utvecklats innebär metoden att uppställa en presumtion om 

samäganderätt ett sätt att påverka en sambesittares möjligheter att freda 

sin egendom från utmätning för den andre sambcsittarens gäld men därmed 

också - som en spegelbild - ett ~;ätt att påverka borgenärens möjligheter 

att få utmätning i egendomen. Att tillämpa en sådan metod är försvarligt 

endast under den förutsättningen Ut tillämpningsområdet begränsas till fall 

då det regelmässigt förhåller sig s~1 att gäldenären och sambesittaren enligt 

gällande civilrättsliga regler verkligen äger egendomen tillsammans. En 
presumtion om att besittarna innehar egendomen under samäganderätt 

innebär ju, att vad som utgör den enes eller den andres egendom skall 

bedömas enligt andra regler när det gäller utmätning än eljest är fallet och 

att - även om presumtionen kan brytas i vissa lägen - det på grund av 

bevissvårigheterna inte kan undvikas att det i ett visst antal fall kommer att 

genom utmätning tillgripas sådan egendom som enligt civilrättens regler 

tillhör den inte gäldbundne sambesittaren. Om sådana fall blir vanliga, kan 

tydligen metoden inte godtas. I vilken utsträckning den angivna förutsätt

ningen föreligger kan vara vanskligt att bedöma; längre än titt mer eller 

mindre osäkra antaganden torde man inte kunna komma. 

Presumtionen om samäganderätt tar i första hand sikte på fall då egendo

men är i äkta makars gemensamma besittning. l dessa fall har tydligen 

också presumtionen en stark verklighetsförankring. Vår äktenskapstag

stiftning utgår visserligen från principen att vardera maken är ägare till den 

. egendom han vid äktenskapets ingående hade eller sedermera förvärvat. 

Det ligger emellertid i sakens natur, att det i förhållandet mellan makar, 

vilka ju båda har skyldighet att bidra till familjens underhått. ofta är 

vanskligt att avgöra vilkendera som skall anses ha förvärvat viss egendom. 

Härvidlag kan uppenbarligen inte en sådan omständighet som att den ene, 

formellt sett, slutit avtalet om förvärv av föremålet i fråga eller tillhanda-
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hållit medel för betalningen vara ensamt utslagsgivande. Redan vid GB:s 

tillkomst uttalades också, att båda makarna i viss utsträckning måste antas 

bli gemensamt ägare till den egendom som förvärvas under äktenskapet. I 

och med den samhällsutveckling som därefter ägt rum - särskilt den 

omständigheten att det numera är mycket vanligare än förr att båda ma

karna har arbetsinkomst - har förutsättningarna för samäganderätt i ma

kars egendomsförhållanden ökat. Enligt lagrådets mening är det i dag 

försvarligt att uppställa den presumtionen att lös egendom som befinner sig 

i samboende makars gemensamma besittning tillhör makarna med sam

äganderätt. 

Enligt förslaget omfattar emellertid presumtionen om samäganderätt ej 

bara de fall då egendomen befinner sig i gäldenärens och hans makes 

gemensamma besittning utan samtliga fall då gäldenären delar besittningen 

med någon med vilken han varaktigt sammanbor. Det är tydligt. att inom 

ett sålunda bestämt tillämpningsområde kommer att rymmas. förutom 

samboende mellan man och kvinna under äktenskapsliknande former. 

samboendeförhållanden av de mest skiftande slag, t. ex. mellan syskon, 

mellan föräldrar och vuxna barn eller mellan dem som bor samman i s. k. 

storfamilj. Enligt lagrådets mening är det emellertid vanskligt att utgå från 

att inom hela detta område, där förhållandena enligt sakens natur måste 

vara mycket skiftande, samäganderätt till egendom i de samboendes ge

mensamma besittning är så vanlig att en allmän presumton kan uppställas. 

Det nu sagda utesluter inte, att presumtionen skulle kunna tilläggas giltig

het inom ett bestämt mindre område, där äganderättsförhållandena kan 

antas vara likartade med dem som råder i äktenskap. Det tillämpningsom

råde som från denna synpunkt närmast skulle kunna komma i fråga avser 

de fall då man och kvinna lever stadigvarande samman under äkten
skapsliknande förhållanden. 

Enligt lagrädets uppfattning är det emellertid även inom detta omräde 

osäkert om samäganderiitt till egendom förekommer i någon mer betyJan

de utsträckning. åtminstone niir det giiller annat iin bohag och andra 

bruksföremål av begränsat värde. Man torde i vart fall kunna utgå från att 

samiiganderiitt är mindre vanlig än mellan makar. som ju är bundna av 

bl. a. GR:s regler om ömsesidig underhållsskyldighet. Härtill kommer. att 

frågan om att lagstif!ningsviigen reglera ekonomiska förhftllanden mellan 

dem som varaktigt lever samman utan att vara gifta för närvarande iir 

under utredning av familjelagssakkunniga. Det är inte liimpligt att i ett liige, 

då den materiella lagstiftningen är under utredning. uppställa en till utsök

ningslagstiftningen begränsad presumtion om samägander[ilt. Detta gäller 

särskilt med hänsyn till att betydande svårigheter möter att avgränsa den 

grupp för vilken en presumtion bör gälla: svftrigheterna belyses av yllran

den i pror. 1978/79: 12 om underhäll till barn och frånskilda. m. m. Is. 142J. 

Oavsett hur avgränsningen sker i lag. mäste stora vanskligheter möta för 

kronofogdemyndigheten att avgöra om lagens kriterier är uppfyllda i det 
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enskilda fallet. Man miiste niimligcn riikna med alt de bftda kontrahrn

terna. för att freda egendomen. lämnar motstridiga uppgifter eller sam

stämmigt bestrider att "iiktenskiipsliknande samlevnad·· föreligger. 

Av det anförda framgår, att en presumtion om samäganderiitt kan upp

ställas endast för de fall då det är samboende makar som har egendomen i 

sin gemensamma besittning. Eftersom den icke gäldbundne makens möj

ligheter att freda sin egendom från att tas i anspråk för den andres gäld 

enligt gällande lag är alltför begränsade, vill lagrådet tillstyrka förslaget att 

genom en sådan presumtionsregel förbättra rättslägct för gäldenärens 

make. 

Skulle lagstiftaren önska i utmiitningshänseende likstiilla icke gifta sam

boende med dem som är gifta. måste andra vägar prövas än att utsträcka 

samäganderättspresumtionen till ett område där den saknar erforderlig 

verklighetsförankring. Måhända kan frågan om en sadan lagstiftning åt

minstone delvis komma i ett ändrat läge, om familjelagssakkunnigas utred

ningsarbete skulle resultera i en reglering som återverkar på de sam

boendes inbördes ekonomiska förhållanden. 

Som förut nämnts har samboende som lever under äktenskapsliknande 

förhållanden i ett par rättsfall från senare tid likställts med gifta på så sätt 

att den icke gäld bundne ansetts vara skyldig att enligt 69 ~ U L styrka sin 

rätt till egendom. som han menar vara sin. för att freda den från att tas i 

mät för den andres gäld. En sak är emellertid att på grund av förhållandena 

i det särskilda fallet låta samboende bli underkastade samma rättsliga 

reglering som äkta makar. en annan att bygga en ny lagstiftning på antagan
det att samboendes äganderättsfiirhftllanden skulle generellt sett vara så 

lika dem som råder inom iiktenskapet att de skulle kunna bära upp en 

presumtion om gemensam äganderätt. 

Enligt förslaget skall presumtionen om samäganderätt brytas. om det 

görs sannolikt att egendomen tillhör endera av sambesittarna. Regeln 

innebär. att egendomen. om det är sannolikt att den tillhör gäldenären. i sin 

helhet kan tas i mät för hans gäld, medan egendomen i sin helhet är fredad 

från utmätning. om det är sannolik: att den tillhör den andre sambesittaren. 

Frågan huruvida en sannolikhetsbcdömning är tillräcklig eller om ett större 

mått av bevisning bör krävas för ;itt kullkasta presumtionen om samägan

derätt beror i viss mån på hur starkt förankrad i verkligheten presumtionen 

allmänt sett är. Motsvarar den i 'lertalet fall det civilrättsliga läget. bör 

självfallet ganska mycket fordras for att presumtionen skall hävas. medan 

motsatsen bör gälla, om presumtionen kan antas i ett större antal fall 

avvika från de verkliga förhållandrna. 

Lagrådets förslag begriinsar tillämpningsområdet för samiigandcriitts

presumtionen på sådant sätt att den kan antas mera regelmässigt återspegla 

de faktiska äganderättsförhållandena. ·Att låta en presumtion om 

samäganderätt inom ett sålunda begränsat område brytas till förmån för 

utmätningssökanden redan när sannolika skäl talar för gäldenärens iigan-
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<lerätt till egendomen i dess helhet skulle innebära, att i ett jiimförelsevis 

stort antal fall hela egendomen skulle kunna tas i mät trots att den andra 

maken i verkligheten har del i egendomen. Denna make skulle diirigenom 

normalt gå helt förlustig sin egendom och det viirde den representerar. 

Från den icke gäldbundna makens synpunkt är därför en skärpning av 

beviskravet - på sökandesidan - påkallad. För utmätningssökanden skul

le däremot en sådan skärpning inte fä så långtgående följder. Det högre 

beviskravet skulle visserligen i en del fall medföra. att egendom. som i 

verkligheten tillhör gäldenären. blev undandragen utmätning, men sökan

dens fordran består ju och möjligheten att få annan egendom utmätt eller 

att på nytt söka utmätning står sökanden till buds. Enligt lagrådets mening 

bör under dessa förhållanden presumtionen kunna brytas till förmån för 

utmätningssökanden endast om det framgår i målet att egendomen tillhör 

gäldenären. 

Vad därefter angår frågan vilket beviskrav som bör·ställas för att pn:

sumtionen skall brytas till förmån för gäldenärens make anser lagrådet det 

tänkbart att låta sannolika skäl för dennes exklusiva iiganderiitt vara tillfyl

lest. Med ett sådant beviskrav skulle risken för att gäldenärens make 

tillhörig egendom utmäts för den andres gäld bli mindre än med ett krav på 

full bevisning. Det lägre beviskravet skulle visserligen medföra större risk 

att. till förfång för utmätningssökanden. egendom som i verkligheten till

hör gäldenären blir undandragen utmätning. men såsom lagrådet förut 

utvecklat medför den omständigheten att giildeniirens egendom går fri från 

utmätning ej så långtgående följder för utmätningssökanden som följderna 

blir för den vars egendom med orätt utmäts för annans skuld. 

Den sist anförda synpunkten kan emellertid knappast tillcrkiinnas avgö

rande betydelse, om samäganderättspresumtionen begränsas till ett områ

de där den regelmässigt återspeglar Jet civilrättsliga liigct. Hiirtill kommer. 

att det finns omständigheter som talar emot att nu införa en regel. enligt 

vilken presumtionen bryts till förmån för gäldenärcns make redan när 

sannolika skäl talar för hans äganderiitt. Frågan huruvida presumtionens 

bestånd skall vara beroende av en sannolikhetsbedömning är niimligen 

nära förknippad med fragan om andelarnas beräkning. och en regel med 

angivet innehåll får däifor återverkningar p{t systemet i övrigt. vilka kräver 

en lösning. 

Enligt lagen om samäganderätt gäller. att om två personer innehar egen

dom med samäganderätt. vardera delägaren anses iiga hälften. om ej annat 

visas. Lagberedningen framhåller. att denna princip skall tillämpas också 

då samäganderätt är presumerad enligt förslaget, samt tillägger, att om det 

framgår att de samboende har bidragit till förvärv av viss egendom i annan 

proportion, de bör anses ha andelar i samma proportion. Dessa uttalanden 

synes innebära, att presumtionen om samäganderätt till viss egendom skall 

brytas efter skilda regler beroende på om presumtionens riktighet ifråga

sätts beträffande egendomen i <less helhet eller en del därav: egendomen 
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blir helt fredad så snart det är sannolikt att den i sin helhet tillhör den icke 

gäldbundne sambcsittaren, medan hans riitt till andel, i den mån den är 

större än hälften, måste vara styrkt för att den skall undgå utmätning för 

gäldenärens skuld. Förslaget medför alltså, att det krävs ett mindre matt av 

bevisning för att skydda egendomen i dess helhet än för att skydda en del. 

Detta är knappast godtagbart. 

Det låter sig självfallet göra att undgii denna inkonsekvens genom att 

även andelarnas storlek får bli beroende av en sannolikhetsbedömning. 

Men då uppkommer i sin tur den följden att beräkningen av andelarna 

kommer att ske efter andra regler i fall då det är ostridigt eller fullt klarlagt 

att viss egendom är samägd - ett fall som ju ligger utanför den föreslagna 

prcsumtionsregeln. Det är vissedigen möjligt att även här införa en utjäm

nande lagregel, men den frågan inställer sig då om en sådan bör begränsas 

till lös egendom, vilken de sam:iocndc har i sin gemensamma besittning. 

eller bör gälla all deras med samägandcrätt innehavda lösa egendom. Men 

om man vid samäganderätt till i princip all lös egendom - vare sig sam

äganderätten är styrkt eller grundas på en presumtion - vill låta en sanno

likhetsbedömning vara avgörande för andelarnas beräkning, vidgas fråge

ställningen ytterligare. 

Presumtionen för samäganderätt har enligt förslaget avseende på lös 

egendom med undantag av registrerat skepp och registrerat luftfartyg. 

Beträffande sistnämnda slag av ·~gcndom - liksom beträffande fast egen

dom - tillmäts inskrivningen samma legitimcrande verkan som i fråga om 

annan egendom följer av besittningen. Och liksom besittningen kan till

komma gäldenären och annan gemensamt kan självfallet inskrivningen 

vara gemensam för giildenären och annan: ett vanligt fall torde t. ex. vara 

att man och hustru har gemensam lagfart på fast egendom utan att någon 

viss kvotdel är angiven (jfr 4 kap. 8 * J 8). Den gemensamma inskrivningen 

utgör självfallet som regel bevis för att egendomen med samägandcrätt 

tillhör dem som vunnit inskrivning. I fråga om andelarnas beräkning gäller 

samäganderättslagens regel. att dessa skall beräknas efter huvudtakt, om 

ej annat visas. Om presumtionen om samäganderätt skall brytas redan när 

sannolika skäl föreligger att gäkkniirens sambesittare är ensam ägare och 

samma beviskrav uppställs för andclshcräkningen, kan skillnaden i fråga 

om andelsberäkningen leda till egendomliga resultat. Antag t. ex. att man 

och hustru har gemensam lagfart på sitt fritidshus och har gemensam 

besittning till inventarierna. Den icke gäldbundne maken, som menar sig 

äga större andel än hälften till såväl fastigheten som inventarierna. måste 

då styrka sin rätt till fastigheten för att freda också den öwrskjutande 

delen från att tas i anspråk för den andres gäld. medan det. när det gäller 

inventarierna. skulle räcka med att hans rätt till den överskjutande delen 

framstår som sannolik. 

Förslagets regel att samägandcrättsprcsumtionen faller sf1 snart gälde

närens medbesittare gör sin exklusiva äganderätt sannolik aktualiserar 
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alltså ett flertal problem såväl inom som utom den föreslagna presumtions

regelns ram. Att genom lagregler bringa dessa till en lösning skulle kräva 

en mer ingående utredning än som kan verkställas i lagstiftningsärendets 

nuvarande läge. Enligt lagrådets mening bör man under dessa förhållan

den, med det begränsade tillämpningsområde för presumtionsregeln som 

lagrådet förordar. stanna för att presumtionen inte heller skall kunna 

brytas till förmån för gäldenärens make, med mindre det av utredningen 

framgår att denne är ensam ägare till egendomen. 

En sådan lösning ställer visserligen gäldenärens make när det gäller att 

bryta presumtionen till den makens förmån i ett något sämre läge än 

förslaget. Detta kompenseras dock av att det med lagrådets förslag krävs, 

att det skall framgå att gäldenären äger egendomen i dess helhet för att 

samäganderättspresumtionen skall brytas till förmån för utmätningssökan

den. I vart fall blir den icke giildbundna makens ställning även med lagrå

dets förslag avsevärt starkare än enligt gällande rätt. 

I anslutning till det anförda vill lagrådet slutligen framhålla, att i de fall 

då endast sannolika skäl föreligger för att endera maken äger hela eller mer 

än hälften av egendomen. möjligheten står öppen att efter föreläggande 

enligt 20 eller 21 ~ fä äganderättsfrågan prövad av domstol. 

Såsom tidigare har antytts reglerar förslaget genom uttryckliga lagregler 

endast sådana fall av sambesittning då det är makar eller andra med 

varandra varaktigt samboende som delar besittningen. Enligt motiven 

avses i andra fall av sambesittning skola gälla. att om gäldenärens ägande

rätt till egendomen ifrågasälls av annan tredje man än den med vilken 

gäldenären delar besittningen, tredje man har att styrka sin räll till egendo

men för att freda den från utmätning, medan däremot, om det är medbesit

taren som bestrider gäldenärens äganderätt. egendomen ej får tas i mät 

med mindre det framgår att gäldenären har bättre rätt till egendomen än 

samhesittaren. Lagrådet har i sak ingen erinran mot dessa principer, vilka 

självfallet med lagrådets begränsning av presumtionen om samboendes 

samäganderätt till att gälla endast för äkta makar får ett i motsvarande mån 

vidgat tillämpningsområde. Principerna hör emellertid enligt lagrådets me

ning komma till uttryck i lagtexten. lämpligen genom en bestämmelse som 

fogas till huvudregeln för besittningsfallcn i 18 *första stycket av förslaget. . 
Vanligen riktar sig utmätning mot egendom som på grund av någon 

presumtion anses tillhöra giildenären. Presumtionen grundas då regelmäs

sigt på gäldenärens besittning. när fråga är om lös egendom, och pf1 

gäldenärens lagfart i fall då utmätningen avser fast egendom. För att en 

presumtion skall brytas fordras enligt förslagets huvudregler. att det fram

går att det inte är gäldenären utan någon annan som är ägare. Tredje man, 

som menar att egendomen tillhör honom, har alltså att förebringa ett 

betydande mått av bevisning för att freda egendomen från all tillgripas för 

gäldenärens skuld. Det ligger i sakens natur att svf1righeter ofta möter att 

fullgöra en sådan bevisskyldighet i ett utsökningsmål med dess summa-
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riska handläggningsform. Detta brydsamma läge för tredje man har sedan 

gammalt beaktats i lagstiftningen: genom särskilda regler har sörjts för att i 

de fall tredje man kan visa sannolika skäl för sin rätt han skall kunna få till 

stånd uppskov i utsökningsmålct i avvaktan på resultatet av en domstols

prövning av ägamlerättsfrågan. Aven förslaget uppställer sådana regler. 

Förslagets bestämmelser i ämnet. vilka har tagits upp i 20 *· är utfor

made efter mönster av 69 § UL. Förutsättningen för att tredje man skall 

hänvisas till rättegång anges emellertid i den föreslagna lagtexten med att 

"skäl" föreligger. medan 69 * UL föreskriver att tredje man skall ha visat 

"sannolika skäl för sitt påstående" om bättre rätt till egendomen. I det 

hänseendet överensstämmer förslaget med vad som gäller enligt 5 * FIL. 

Vid tillkomsten av sistnämnda stadgande anfördes för dess utformning 

motiv. som inte direkt avsåg fråg;an om vilket krav på bevisning som borde 

uppställas (prop. 1971: 20 s. 199). Inte heller motiven i förevarande lag

stiftningsärende ger entydigt besked om i vad mån avsikten är att godta ett 

lägre beviskrav än som gäller enligt 69 * UL. Nu. liksom vid tillkomsten av 

5 * FtL, betingas formuleringen av lagtexten enligt motiven främst av att 

därunder skall inrymmas omstä:1digheter som inte har att göra med biir

kraften i tredje mans anspråk. :;åsom att rättegång redan pågår eller att 

sökandens fordran är förenad med särskild förmfrnsrätt i egendomen. 

Enligt lagrådets mening bör man emellertid hålla isär å ena sidan frt1gan 

vilken grad av sannolikhet som bör krävas för tredje mans anspråk och å 
andra sidan de faktorer som - i fall då det kravet är uppfyllt - likväl skall 

kunna föranleda att kronofogdemyndigheten underlåter att ge föreläggan

de. 

I fråga om beviskravet iir det såsom lagrådet tidigare anfört ej anledning 

att beträffande lös egendom frångå vad som gäller enligt 69 * U L. dvs. att 

sannolika skäl skall föreligga för tredje mans rätt. Avser utmätningen fast 

egendom. torde det med hänsyn till de särskilda formkrav som gäller för 

överlåtelse vara av mindre betydelse för tillämpningen vilken sannolik

betsgrad som lagen anger för såcana fall. Det är under dessa förhållanden 

förklarligt att bestämmelsen i 5 § FfL. såsom påpekas i remissprotokollet. 

inte synes ha vållat problem i tillämpningen. Krav på sannolika skiil kan 

därför. utan att det innebär någon saklig ändring av betydelse. föreskrivas 

som villkor även för de fall då tredje mans anspråk avser b;ittre rätt till fast 

egendom. Härigenom erhålls önskvärd enhetlighet i regleringen i fråga om 

lös och fast egendom. 
Att kronofogdemyndigheten skall kunna underlåta att ge fördäggande 

under hänsynstagande till andre. faktorer än sådana som avser enbart 

sannolikhetsbedömningen av tredje mans rätt bör komma till siirskilt ut

tryck i lagtexten i 20 *· Lämpligen kan detta ske genom att där anges att. 

då sannolika skäl föreligger för tredje mans påsti1cmle. föreläggande skall 

meddelas. om det ej av särskilda skäl är obehövligt (jfr 21 ~andra stycket i 

förslaget). 
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I övrigt ansluter förslagets 20 * nära till motsvarande regler i 69 * UL. 

Enligt paragrafen skall sålunda kronofogdemyndigheten förelägga tredje 

man, som gjort gällande bättre rätt till egendomen. att inom viss tid väcka 

talan i saken mot utmätningssökanden och gäldenären. Efterkoms ej före

läggandet. blir följden att tredje man förlorar sin rätt mot borgenären. om 

ej denne väckt talan i saken mot tredje man inom den angivna tiden. 

Avsikten med den valda konstruktionen torde vara att söka fä till stånd 

ett avgörande av själva äganderättsfrågan - eller med andra ord vilken

dera av gäldenären och tredje man som är rätt ägare till den utmätta 

egendomen - och ej endast ett avgörande mellan utmiitningssökanden och 

tredje man med verkan blott för utmätningens bestånd. En nödvändig 

förutsättning härför är tydligen. att gäldeniiren är part i rättegången: endast 

härigenom kan ett i förhållandet mellan honom och tredje man rättskraftigt 

avgörande av äganderättsfrågan komma till stånd. 

Den föreslagna ordningen för domstolsprövning av tredje mans anspråk 

ansluter såsom nämnts nära till vad som gäller enligt 69 * i 1877 års 

utsökningslag. Ordningen har alltså gammal hävd. Förarbetena till UL är 

mycket knapphändiga och där redovisas inte de överväganden som kan ha 

legat bakom valet av den angivna ordningen. enligt vilken tredje man har 

att öppna rättegång mot både utmätningssökanden och gäldenären. Det 

kan emellertid tänkas ha stått främmande för en äldre tids synsätt och då 

rådande rättegångsordning att låta rättegången avse ej själva äganderätts

frågan utan endast frågan huruvida tredje mans angrepp mo! utmätningen 

var befogat eller ej - en rättegång i vilken gäldenären ej var part och såsom 

sådan kunde bidra till utredningen och ej heller mot äldre rättegångsbal

kens bestämmelser om jäv kunde höras som vittne. Da nu fråga är om en 

ny utsökningslagstiftning. som har en modern rättegångsordning som bak

grund, torde emellertid anledning saknas att låta historiska skiil påverka en 

bedömning hur rättegången rörande tredje mans anspråk bör anordnas. 

Självfallet innebär det vissa fördelar att i enlighet med förslaget anordna 

rättegången som en verklig äganderättsprocess. i vilken även gäldenären 

måste vara part. Avgörandet får då verkningar som sträcker sig utöver 

själva utmätningsförfarandet'. Utrymme för en ny rättegång mellan gälde

nären och tredje man kommer att saknas och tredje man torde. om han 

förlorar sin talan. också sakna möjlighet att göra sin förmenta rätt till 

egendomen gällande mot den som vid den exekutiva försäljningen har 

förvärvat egendomen. Dessa fördelar inträder emellertid endast om före

läggandet efterkoms och den tilltänkta rättegången verkligen kommer till 

stånd: äventyret för tredje man. om han åsidosätter föreläggandet. kan 

rimligen inte vara helt detsamma som om han förlorat rättegången. Enligt 

20 ~gäller också som påföljd att tredje man förlorar sin rätt mot sökanden. 

ej mot gäldenären. Som en ytterligare följd av att tredje man ej iakttar 

föreläggandet stadgar emellertid förslaget i 14 kap. 2 * - måhända mot 

bakgrund av att den eftersatta skyldigheten avs[1g att väcka talan ej endast 
33 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del:! 
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mot sökanden utan även mot g~ildenären - att han förlorar sin talan även 

mot den som vid efterföljande exekutiv försäljning förvärvar egendomen. 

Enligt motiven lhuvudremissen s. 373) skall denna verkan inträda även i 

fall då sökanden inom den i föreläggandet angivna tiden väckt talan mot 

tredje man och den senare förlorat processen. 

Det kan dock inte bortses från att betydande nackdelar är förbundna 

med det föreslagna systemet. Tredje mans intresse är i första hand inte att 

genom ett domstolsavgörande fä i förhållande till gäldenären fastslaget att 

han har bättre rätt till egendomen utan endast att få utmätningen hävd 

eller. annorlunda uttryckt. att försättas i samma läge som om utmätningen 

aldrig kommit till stånd därför att redan kronofogdemyndigheten godtagit 

hans påstående om bättre rätt. För att tillgodose detta tredje mans primära 

intresse fordras endast ett domstolsavgörande mellan honom och utmät

ningsborgenären liksom det. fdn borgenärens sida sett. endast behövs en 

rättegång mellan dem för att hrns primära intresse av att utmätningen står 

fast skall bli tillgodosett. Visserligen kan tredje man vinna sitt syfte genom 

en av honom vunnen rättegång om själva äganderätten - i vilken rättegång 

då även gäldenären måste vara part - men en sådan rättegång får en annan 

och mer vittsyftande karaktär och medför ökade risker för kostnader än en 

process mot endast borgeniiren. Att tvinga tredje man att öppna en sådan 

rättegång för att hans intresse c..v att utmätningen hävs skall bli tillgodosett 

synes inte påkallat eller ens lämpligt. bl. a. med hänsyn till de komplikatio

ner som med nuvarande rättegångsordning kan inträda i en dylik rättegång. 

t. ex. om gäldenären - som oth1 nog inte står i någon motsatsställning till 

tredje man - men inte sökandt:n medger tredje mans talan. 

I en rättegång. som endast tar sikte på frågan om utmätningen skall bestå 

eller hävas. behöver s{ilunda endast utmätningssökanden och tredje man 

• men ej gäldenären vara parter. Det kan visserligen vid ett första betraktan

de synas egendomligt. att en rättegång. vari ställning - låt vara endast 

prcjudieiellt - tas till gäldenärens rätt. skall kunna föras utan att gälde

nären själv är part. Emellertid vill lagrådet erinra om att gäldenären, om 

han skulle finna det förenligt med sina intressen. enligt RB alltid kan 

inträda i rättegången som intervenient. I annat fall kan han. om någon part 

önskar det. höras som vittne. 

Lagrådet föreslår sålunda. att det föreläggande som skall meddelas 

tredje man får avse endast en skyldighet att väcka talan mot sökanden 

rörande frågan huruvida tredje mans anspråk utgör hinder mot utmätning. 

Äventyret för underlåtenhet bör vara att tredje man förlorar sin talan mot 

borgenären. om ej denne väckt motsvarande talan mot tredje man inom 

den angivna tiden. Har tredje nan ej efterkommit föreläggandet blir följ

den. liksom när han har förlorat sin talan mot sökanden. att han saknar 

möjlighet att senare under utmätningsförfarandet göra sin rätt gällande. 

t. ex. genom att överklaga utmiitningen. Underlåtenhet att efterkomma 

föreläggandet bör däremot med lagrådets förslag - enligt vilket ju tredje 
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man har att väcka talan endast mot sökanden och ej även mot gäldenären 

- ej medföra att tredje man förlorar sina möjligheter att vindicera egendo

men från den som förvärvat denna vid exekutiv försiiljning: till hithörande 

spörsmål återkommer lagrådet vid behandlingen av 14 kap. 

Med den av lagrådet förordade ordningen hlir rättegången inte, såsom 

enligt förslaget. en från utmätningen fristående äganderättsprocess med 

återverkningar på utmätningen utan ett medel att i själva utmätningsförfa

randet skapa klarhet huruvida förutsättningarna för utmiitning är för han

den eller ej. Det kan göras gällande. att det överhuvud är onödigt att öppna 

möjlighet för tredje man att föra en rättegång med detta mera begriinsade 

syfte: han kan ju överklaga kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut till 

hovrätten och på så siitt åstadkomma en judiciell överprövning av frågan 

om utmätningens bestånd. En sådan överprövning torde dock aldrig kunna 

ersätta den prövning som kommer till stånd i särskild riittegång i den l"ör 

tvistemål stadgade ordningen. där andra bevismedel st{ir till buds och där 

bevisupptagning sker i första instans. 

Lagrådet har här utvecklat hurusom dess förslag ski[jer sig frfln det 

remitterade förslaget i fråga om den rättegång tredje man har att föra. Det 

kan emellertid framhållas, att det remitterade förslaget inte är friimmande 

för en rättegång med det begränsade syfte som lagrådets förslag innebär. 

Det remitterade förslaget medger sålunda, att tredje mans anspråk pä den 

utmätta egendomen kan prövas i en av sökanden mot tredje man anhäng

iggjord rättegång, i vilken kan avgöras endast huruvida utmätningen skall 

bestå eller hävas. Och beträffande rättegången enligt 21 * - som ju har till 

uppgift bara att lösa frågan huruvida tredje mans anspråk utgör hinder mot 

utmätning eller ej - gäller i princip detsamma: sökanden skall väcka talan 

mot tredje man och frågan om äganderätten till den utmätta egendomen 

prövas endast prejudiciellt. Vidare må erinras om den talan som en bor

genär. vars fordran eller förmånsrätt är tvistig, skall väcka enligt 13 kap. 

7 ~ andra stycket rörande rätten till tillgängliga medel. Domstolens pröv

ning av tvisten gäller endast rätten till de avsatta medlen och är sålunda 

endast ett led i det exekutiva förfarandet: nägon riittskrart får avgörandet 

inte utanför detta. 

Den förut berönla 21 ~ i förslaget innefattar siisom inledningsvis niimnts 

en principiell nyhet. Den möjliggör att egendom under viss förutsiittning 

kan utmätas. trots att det inte framgår av utredningen att egendomen 

tillhör gäldenären och denne ej heller till följd av presumtionsrcglcrna skall 

anses som ägare. Förutsättningen är att det föreligger sannolika skiil att 

egendomen tillhör gäldenären. Utmätning med stöd av denna paragraf får 

dock inte lika omfattande wrkningar som annan utmiitning. Den sker med 

förbehåll för tredje mans rätt och det ankommer sedan på utmiitningssö

kanden att i rättegång styrka sin riitt till utmätning. Såsom lagrådet tidigare 

anfört har lagrådet inte någon principiell erinran mot bcstämmdsen. 
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Trots bestiimmelsens genercl la utformning torde den i följd av regelsys

temet i övrigt ha ett ganska begränsat tillämpningsområde. Den torde i 

första hand få tillämpninj:! i fall då egendomen är s{tdan att den över huvud 

ej kan vara föremål för besittning. Vidare kan den få tillämpning i fall då 

egendomen befinner sig i tredje mans besittning men det ej framgfir att 

egendomen tillhör gäldenären. Med lagrådets förslag rörande förutsätt

ningarna för brytande av presumtionen om ~amäganderätt för makar till 

egendom i deras gemensamm<'1 besittning får bestämmelsen också till

lämpning i fall då gäldenärens cnsamriitt till egendomen ej är styrkt men 

väl framstår som sannolik. Tydligt är att den kan tillämpas även i andra fall 

då gäldenären och annan har egendom i gemensam besittning och utmät

ningssökanden ej kan styrka utan endast göra sannolikt att gäldenären har 

bättre rätt iin den andra sambe~.ittaren till egendomen. Däremot får para

grafen ej tilliimpning dil gäldeniiren ensam har besittning till lös sak: i detta 

fall skall ju enligt regclsystemet i övrigt egendomen antingen utmiitas eller, 

om det framgår att den tillhör tredje man. vara fredad från utmätning. 
Lagberedningens uttalande. att hcstiimmelscn "knappast" blir tilliirnplig i 

praktiken hctriiffande lös sak som finns i giildeniirens besittning. fttr antas 

vara betingat av att bcsliirnmcls1~n kan fä tilliimpning i sambesittningsfoll. 

Reglerna i 22 * av förslaget har som utgångspunkt. att fordran eller 

annan riitlighet redan har blivit utmiitt, oaktat tvist räder om fordringens 

eller rättighetens heständ. I följd av tvisten är det alltså ovisst. i vad mån 

det. rättsligt sett. överhuvudtaget finns nfagon fordran eller riittighct. Lag

beredningen uttalar. att enligt förslaget tvist om fordrans eller rättighets 

existens inte utgiir hinder mot utmätning men att det för att utmätning skall 

kunna iiga rum dock måste föreligga skiil till antagande att gäldenären har 

en fordran eller riittighet. Stöd för all utmiitning far ske av en tvistig 

fordran eller rättighet kan inte hiimtas från de föregiicnde paragraferna, 

vilka tar sikte på frftgan om obestridligen fiiretintlig tillgång skall anses 

tillkomma gäldenären eller n{1gcn annan men ej på frågan om ett obliga

tionsriittsligt anspråk verkligen föreligger. 

Även enligt lagrådets mening bör i vissa fall en fordran eller annan 

rättighet om vars bcst~ind osiikerhct räder kunna utmälas och osäkerheten 

sedan undanröjas genom riillegi\ng vid domstol. Lagrummet bör emellertid 

utformas så att det ger ett direkt stöd för att utmätning i detta liige för iiga 

rum. Hiirvid torde 21 * kunna tjiina som förebild. Liksom enligt denna 

paragraf är det nämligen ocksii enligt nu förevarande lagrum fråga om att 

tillåta utmiitning, trots att ovisshet råder huruvida den egendom varemot 

utmätningen riktar sig representerar en tillgång för giildenären: skillnaden 

bestär i att ovissheten i det ena fallet avser om giildeniiren eller nfigon 

annan är iigarc till det utmätta men i det andra om det utmiitta över huvud 

utgör en tillgäng. 

Enligt förslaget iir det en förutsiittning för tillämpning av 22 *att tvist om 

fordringens eller rättighetens bestånd råder mellan utmätningsgäldeniiren 
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och sekun<lugiil<len~iren eller den frfm vilken riittigheten skall utgä. Del kan 

emellertid förekomma, att kontrahenterna. för att hindra all fordringen 

eller rättigheten tas i anspråk av utomsU\ende. vid en ifri1gasatt utmätning 

samstämmigt förnekar dess existens. Eftersom det i s{1dana fall inte i 

utsökningsmålet råder niigon tvist mellan kontrahenterna i fordrings- eller 

rättighetsförhållandet. synes det biittre att i stiillet fi)r '"tvist"" använda det 

neutrala ordet '"ovisshet ... 

Det är tydligt. att ett mer eller mindre grundat antagande att en fordran 

eller rättighet tillkommer gäldeniiren inte kan vara tillfyllest fiir all utmiit

ning skall få ske. Som lagrådet redan inledningsvis har framhållit bör som 

förutsättning för utmätning här - liksom i fall som avses i 21 * - gälla alt 

det, trots invändning, föreligger sannolika skäl för all en fordran eller 

rättighet tillkommer gäldenären eller med andra ord att del verkligen finns 

något att utmäta. Kommer utmätning till stånd, bör förbehåll göras i fråga 

om fordringens eller rättighetens bestånd. Vad angar förutsiittningarna i 

övrigt för meddelande av föreläggande. föreläggandets innehttll uch påfölj

den av att det ej efterkoms hör giilla samma regler som 21 ~ uppstiilkr för 

där avsett fall. 

Vad som enligt lagrådets förslag blir giilla för utmiitning av fordran eller 

annan rättighet. om vars bestiind ovisshet riider. bör ges motsvarande 

tillämpning i vissa fall då fråga är llm utmätning av pantbrev i skepp 1.:ller 

fastighet eller inteckning i luftfartyg eller reservdelar till luftfarryg och 

ovisshet råder huruvida pantbrevet eller inteckningshandlingen iir liinmad 

till säkerhet för fordran. 

Av de under rubriken "'Förhällandet till tredje man·· upptagna 17-26 ** 
gäller 17 och 26 *~ såväl lös som fast egendom. under det att 18-22 *~ har 

avseende uteslutande på lös egendom och 2.l.-25 ~* gäller enbart fast 

egendom. Den valda systematiken har gjort bestiimmelserna delvis svär

överskådliga. Regclsystemet vinner enligt lagrådets mening i tydlighet och 

överskådlighet. om det delas upp i tvft avsnitt under siirskilda rubriker. det 

ena omfattande endast bestämmelser avseende utmiitning av lös egendom 

och det andra innehällande bestämmelser om utmätning av fast egendom. 

En sådan systematik ter sig så mycket mera nawrlig som det - av uppen

bara skäl - råder betydande sakliga skillnader mellan de regler som 

föreslås gälla vid utmätning av lös resp. fast egendom. 

En omgruppering av bestämmelserna kan genomföras utan mera bety

dande ingrepp i förslaget. Det torde vara tillräckligt. att 17-22 ~*samman

förs under en rubrik, som lämpligen kan fä lyda .. forh{tllandet till tredje 

man vid utmätning av lös egendom". och att i samband diirmed 17 * 
begränsas till att gälla endast lös egendom. att 23 ~ utformas sh. att den 

utöver den i förslaget upptagna bcstiimmelsen kommer atr inrymma även 

den nu i 17 ~ meddelade föreskriften av innebörd att fast egendom på 

vilken gäldenären inte har lagfart kan utmätas för dennes gäld. om det 

framgår att egendomen tillhör gäldenären .. 1·r1111t att före 23 * en ny rubrik 
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sätts in med lydelsen "Förhållandet till tredje man vid utmätning av fast 

egendom ... 

I nu förevarande kapitel reglens de rättsliga spiirsmill som kan uppstå i 

förhållande till tredje man ej endast niir utmiitningsbeslut är aktuellt eller 

utmätning har skett men försäljning ännu ej ägt rum utan även under tiden 

därefter. Hänvisningen i 26 ~ första stycket till 20 och 25 §§ tar nämligen 

sikte på det fall att tvist uppstår om rätten till de vid exekutiv försäljning 

influtna medlen. Med lagrådets disposition av lagreglerna kan. i stället för 

denna hänvisning, som ett andra sty1.:kc i 20 § upptas en bestämmelse av 

innehåll att dess första stycke även gäller sedan utmätt egendom sålts eller 

utmätt fordran drivits in och fråga iir om rätten till influtna medel. 

Andra stycket av 26 § anser lagrådet kunna utgå som obehövligt. 

Lagrådet förordar. att förevarande avsnitt av kapitlet i systematiskt 

hänseende omarbetas i enlighet .ned det anförda. Med iakttagande härav 

och av vad lagrädet tidigare har anfört rörande lagreglernas matt:riella 

innehåll föreslår lagrådet. att 26 ·~ utgår samt att 17-2.:" §§ jiimte rubriker. 

efter vissa redaktionella jämkningar. ges följande lydelse: 

förhällandet till trcdjt' 111a11 1·id 11t111iit11i11g ar liis egendom. 

17 § Utmätning fi\r ske av lös q.:endom till vilken giildeniiren enligt vad 

som framgär i mälet är iigarc eller enligt 18 elh:r 19 § skall anses vara ägare. 

18 § Gäldenären anses vara äptre till lös egendom som han har i sin 

besittning. om det ej framgår i målet att egendomen tillhör annan. Har 

gäldenären besittning till egendomen gemensamt med annan. anses dock 

egendomen. om ej annat följer av 19 §.tillhöra gäldenären endast om det 

framgår att han har bättre rätt till egendomen än den andre. 

I fråga om registrerat skepp eller registrerat luftfartyg skall i stiillct för 

vad som sägs i första stycket gLlla. att egendomen anses tillhöra gälde

nären. om denne är inskriven som ägare och det ej framgår i målet att 

egendomen tillhör annan. 

19 § Har gäldenären och hans make. med vilken han varaktigt samman

bor. lös egendom i sin gemensamma besittning och framgår ej i mf1let vem 

egendomen tillhör. anses makarna inneha egendomen med samägamleriitt. 

Första stycket gäller ej i fråga om registrerat skepp eller registrerat 

luftfartyg. 

20 § Har lös egendom utmätts enligt bestämmelse i 18 eller 19 *och har 

tredje man påstått bättre rätt till egendomen samt föreligger sannolika skäl 

för hans påstående, skall kronofogdemyndigheten. om det ej av siirskilda 

skäl är obehövligt. förelägga honom att inom en ml\nad från det att föreläg

gandet delgavs honom väcka talan mot sökanden huruvida tredje mans 



Prop. 1980/81: 8 Lagrådets yttrande 1119 

anspråk utgör hinder mot utmätning. Efterkommer tredje man ej föreläg

gandet. har han i målet förlorat sin rätt mot sökanden. om ej denne har 

väckt talan mot tredje man inom den angivna tiden. 

Första stycket gäller även sedan utmätt egendom har sålts eller utmiitt 

fordran har drivits in och fråga är om rätten till influtna medel. 

21 § Möter hinder mot utmätning enligt 17- 19 ~* av viss lös egendom på 

den grund att tredje man kan ha bättre rätt till egendomen men föreligger 

sannolika skäl att egendomen tiilhör gäldenären, får egendomen utmiitas 

med förbehåll för tredje mans rätt. Kronofogdemyndigheten skall. om det 

ej av särskilda skäl är obehövligt. förelägga sökanden att inom en månad 

från det att föreläggandet delgavs honom väcka talan mot tredje man 

huruvida dennes anspråk utgör hinder mot utmätning. Efterkommer sö

kanden ej föreläggandet. skall utmiitningen hävas. om ej tredje man har 

väckt talan mot sökanden inom den angivna tiden. 

Första stycket gäller ej i fråga om registrerat skepp eller registrerat 

luft fartyg. 

22 § Är fråga om utmätning av fordran eller annan rättighet och råder 

ovisshet om dess bestånd på den grund att sekundogäldeniiren eller den 

från vilken rättigheten skall utgå gör invändning diirom. får utmätning 

likväl ske. om det föreligger sannolika skäl att fordran eller rätlighet 

tillkommer gäldenären. Härvid skall dock förbehåll göras i fråga om ford

ringens eller rättighetens bestånd. 

Råder ovisshet i vad mån pantbrev eller intci.:kningshandling som avses i 

2 *andra stycket oi.:h som innehas av tredje man utgör säkerhet för fordran 

men föreligger sannolika skäl att någon panträtt ej består. får utmätning av 

pantbrevet eller inteckningshandlingen ske med förbehåll för trellje mans 

rätt. 

Sker utmätning enligt första eller andra styi.:kct, skall kronofogdemyn

digheten. om det ej av särskilda skäl är obehövligt, förelägga sökanden att 

inom en månad från det att föreliiggandet delgavs honom väcka talan mot 

tredje man huruvida dennes invändning eller anspråk utgör hinder mot 

utmätning. Efterkommer sökanden ej föreläggandet. skall utmätningen 

hävas. om ej tredje man har väckt talan mot sökanden inom den angivna 

tiden. 

Förh/Jl/a11det till tredje 111011 1·id llfmiit11i11~ arfi1.1'f e~em/0111 

23 § Utmätning får ske av fast egendom till vilken giildenären enligt vad 

som framgår i mf1let är ägare. Har giildeniiren lagfart på egendomen. anses 

han vara ägare. om det ej framgår att egendomen tillhör annan. 

24 § Lika med 24 § i förslaget. 
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25 § Har fast egendom utmätt~ och har tredje man påstått bättre rätt till 

egendomen samt föreligger sannolika skäl för hans påstående. giiller vad 

som sägs i 20 *· 

Beträffande innebörden på ett par punkter av den av lagrådet föreslagna 

lagtexten vill lagrådet anföra följande. 

Med formuleringen "framgår ·~j i målet vem egendomen tillhör" i 19 * 
första stycket avses att ägandcrättsfrågan är oklar i den meningen att det ej 

framgår att någon av makarna och ej heller någon annan är ägare till 

egendomen. 

Tilläggas hör att av samägand·~rättslagen följer. att samägare anses ha 

lika del i egendomen. om ej annat visas. Även denna presumtion beträffan

de andclsfördelningen bryts alltså hara om det framgår att andelarna inte är 

lika stora. 

Vad angår 20 ~avser den enligt sin lydelse i det remitterade förslaget fall 

då lös egendom utmiits "enligt 17 -19 **"och tredje man har gjort gällande 

biittre riitt till egendomen. För att utmätning skall få ske enligt huvudregeln 

i 17 * - dvs. när inte någon av presumtionsreglerna i 18 eller 19 * är 

tilliimplig - förutsätts enligt lagrådets förslag att det framgår i m[1let att 

gäldenären är iigare till egendomen. Men detta är liktydigt med att krono

fogdemyndigheten på grundval av utredningen har funnit sig kunna tillba

kavisa ett eventuellt av tredje man framställt påstående om hättre rätt till 

egendomen. Och i ett sådant fall föreligger uppcnharligen inte något utrym

me för att meddela tredje man sådant föreliiggande som avses i nu föreva

rande paragraf. Bestiimmelserna ; 20 * kan såledc.:s bli tillämpliga endast i 

fall då någon av presumtionsrej!lerna i 18 och 19** är tilliimplig. Till 

undvikande av missförst<°rnd rörande paragrafens innebörd och riickvidd 

har lagrådet gett uttryck åt detta i sin lagtext. 

I lagrådets förslag har de inledande orden i 20 * första stycket utformats 

så, att de även inncli.1ttar det fall att tredje man gör gällande biittre rätt först 

sedan utmätning har skett (jfr 20 * första stycket andra meningen i det 

remitterade förslaget). 

Även utan särskilt stadgande är det tydligt. att 20 * i lagrådets förslag 

gäller också när tredje mans påstående om bättre rätt avser något som 

framstår som tillbehör till lös egendom. Motsvarighet till andra stycket i 

20 * i det remitterade förslaget saknas därför i lagrådets text. I 25 ~ i 

lagrådets förslag har motsvarande iindring gjorts. 

33 § Bestämmelserna i första sty~ket av förevarande paragraf i förslaget 

innebiir. att utmätning i princip skall hävas. om det blir utrett i målet att 

den utmätta egendomen tillhör tredje man. Kronofogdemyndigheten skall i 

en sådan situation självmant beslut:1 om hävande av utmätningen. I gällan

de rätt finns motsvarande föreskrifter om s. k. sjiilvrättelse i 77 ~ 3 mom. 
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U L. Enligt detta lagrum får emellertid självriittelse inte i något fall vidtas 

senare än två veckor från det utmätningsförrättningen ägde rum. Det nu 

remitterade förslaget innebiir. att denna tidsbegriinsning slopas. när fråga 

är om självrättelse på den grund att utmiitt egendom befinnes tillhöra tredje 

man. 

Lagrådet har inte någon erinran mot att möjligheterna till självrättelse i 

nu angivna situation vidgas på det sätt som föreslås. 

Förslaget innebiir emellertid den begränsningen av möjligheterna till 

självrättelse i förevarande fall. att utmätning av egendom som senare visar 

sig tillhöra tredje man inte skall eller ens rår ske. om tredje man efter 

föreläggande har förlorat sin rätt mot sökanden. Härmed åsyftas den 

situation som inträder. niir kronofogdemyndighden med stöd av 4 kap. 

20 §i förslaget har förelagt en tredje man. som påstått biittre rätt till utmätt 

egendom. att inom en månad väcka talan i saken mot sökanden och 

gäldenären men tredje man har underlatit att efterkomma föreliiggandet 

och diirmed har '"förlorat sin riitt mot sökanden ... I gällande lag finns inte 

någon uttrycklig regel om en sådan begränsning. Detta sammanhänger med 

att självrättelse enligt 77 § J mom. U L över huvud taget inte kan ske senare 

än två veckor efter utmätningsförrättningen, en tidsfrist som ju alltid löper 

ut innan den i 69 § U L - som utgör motsvarighet till 4 kap. 20 § i förslaget 

- föreskrivna tiden av en mänad. inom vilken tredje man har att väcka 

talan. går till ända. 

Den sålunda föreslagna ordningen skall ses mot bakgrund av den regle

ring av frågan om den rättsliga betydelsen av att tredje man inte efterkom

mer ett enligt sistnämnda lagrum meddelat föreläggande som det remittera

de förslaget innefattar. Denna reglering leder till att tredje man inte bara 

"förlorar sin rätt mot sökanden" utan också blir betagen möjligheten att 

efter egendomens exekutiva försäljning vindicera den från förvärvaren; 

denna rättsföljd inträder enligt 14 kap. 2 §i förslaget även i förhållande till 

den som vid sitt förvärv var i ond tro beträffande tredje mans äganderätts

anspråk. 
Den nu aktuella frågan om självrättelse kommer i ett annat läge. om man 

på de nyss berörda spörsmålen i stället anlägger det synsätt som lagrådet 

har gett uttryck åt i det föregående vid sin behandling av 20 § i kapitlet. 

Lagrådet har därvid intagit den ståndpunkten. att underlåtenhet från en 

tredje mans sida att efterkomma ett enligt nämnda paragraf meddelat 

föreläggande inte bör medföra några materiellträttsliga verkningar utan 

endast få den konsekvensen att tredje man förlorar rätten att i utsöknings

målet föra talan i frågan huruvida hans påstådda äganderätt utgör hinder 

mot utmätningen. Han förlorar således rätten att överklaga utmätningen på 

sådan grund liksom också rätten att såsom part i målet hos kronofogde

myndigheten påkalla prövning av den angivna frågan. Med lagrådets stånd

punkt har d~iremot underlåtenheten i princip inte någon inverkan på tredje 

mans möjligheter att under åberopande av allmänna civilrättsliga regler 
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hiivda sin äganderiill till den utm[itta egendomen. Detta innehiir. att tredje 

man - i motsats till vad som for närvarande antas gälla. niir tredje man har 

underlåtit att efterkomma ett enligt 69 ~ U L meddelat föreläggande att 

väcka talan vid domstol - efter egendomens flirsiiljning kan vindil:cra 

egendomen frltn förvärvaren. om denne var i ond tro hetriiffande tredje 

mans rätt till egendomen. Utgjordes det utmiilla av rättighet som inte kan 

bli föremäl för godtrosförvärv. kan en vindikationstalan riktas även mot 

godtroende förvärvare. Till de jämkningar i förslaget i övrigt som föranleds 

av denna stfmdpunkt tilerkomme1· lagrådet vid hehandlingen av 14 kap. 

Med de mera hegränsade verkningar av en underlåtenhet att iaktta 

föreläggande enligt 20 * som lagrt.dets förslag innebär är det uppenbarligen 

nödvändigt. att kronofogdemyndigheten skall kunna vidta sjiilvrättelse. 

dvs. självmant häva en utmätning. i fall då tredje man visserligen har 

underlåtit att efterkomma föreläggandet men det därefter - med eller utan 

tredje mans medverkan - blir utrett i målet all egendomen tillhör denne 

tredje man. 

Om tredje man har gjort gällande bättre rätt till utmätt egendom. innan 

egendomen har sålts, men det varken genom rättegång eller på annat sätt 

blir utrett. att egendomen tillhör tredje man. Ol:h denne inte heller överkla

gar utmätningen eller av honom anförda besvär över utmätningen ogillas. 

kan och bör egendomen säljas utan avseende på tredje mans anspråk. 

Kronofogdemyndigheten kan i ett sf1dant liige inte anses skyldig att vid 

försäljningen upplysa presumtiva köpare om att tredje man har gjort an

språk på egendomen. Detta gäller också i fall då tredje man underlåter att 

iaktta ett enligt 20 * meddelat födiiggande och det inte före försäljningen 

på annat sätt blir klarlagt att egendomen tillhör honom. Tredje mans 

underlåtenhet all efterkomma föreläggandet hör med andra ord i utsök

ningsmålet tolkas som om han hade frånträtt sitt äganderättsanspråk. 

Under hiinvisning till det anförda förordar lagriidet. att i första stycket 

första meningen av förevarande paragraf orden '"såvida ej tredje mannen 

efter föreHiggande har förlorat sin rätt mot sökanden .. utgår. 

Med lagrådets disposition av lagregkrna i förevarande kapitel får 27-

36 §§ beted:ningarna 26-35 §§. 

5 kap. 

5 § Bestämmelserna i 9 kap. 9 ~förutsätter. att egendom. som förviirvats 

på kredit under förbehåll om återtaganderätt vid bristande betalning. kan 

utmätas. även om egendomen enligt avtalet ej får överlföas. I motiven till 

detta lagrum påpekas att. eftersom försäljning av egendomen inte får ske 

utan att kreditgivarens rätt blir tillgodosedd. utmätningen inte kriinker 

dennes rätt och därmed inte heller står i strid mot principen i 5 kap. 5 §. 

Förslaget utgår från att vid sådant förhållande något uttryckligt undantag 

från denna princip ej behöver göras. Enligt lagrådets mening står emellcr-
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tid utmätning i nu avsedda fall i direkt strid mot principen i detta lagrum att 

egendom som ej får överlåtas ej heller får utmätas. Lagri\det - som inte 

har någon erinran mot att utmätning får ske i nu avsett fall under förutsiitt

ning att kreditgivarens riitt blir tillgodosedd pa sätt som anges i 9 kap. 9 ~ 

- förordar därför. att som ett andra stycke i nu förevarande paragraf tas 

upp ett uttryckligt undantag för detta fall. 

I .agrädet föreslår. att paragrafen med vissa redaktionella jiimkningar filr 
lydelsen: 

"'Egendom. som till följd av sin beskaffenhet. enligt föreskrift vid giiva 

eller i testamente eller på annan mot envar gällande grund ej får överlåtas. 

får ej heller utmätas. om ej annat följer av andra stycket eller av särskild 

föreskrift. 

Egendom. som gäldeniiren har forviirvat pil kredit under förbehåll om 

återtaganderätt för kreditgivaren. för utmätas utan hinder av att egendo

men ej får överlåtas.·· 

Lagrådet vill framhålla. att undantagsregeln i andra stycket givetvis tar 

sikte endast på fall dä ett överlatclseförbud har stiillts upp enbart till 

säkerställande av återtaganderätten. 

I likhet med föredragande statsrådet kan lagrädet ej finna att undantagen 

i förevarande paragraf kan ges i annan form iin lag. Med hiinsyn till vad 

lagrådet har anfört om hur hiinvisningar skall ske till särskilda författnings

reglcr vid sidan av balken bör emellertid ordet föreskrift användas. 

7 ~ Bestämmelserna i första stycket om att vissa skadeståndsfordringar 

är utmiitningsfria så länge de innestår hos den skadestftndsskyldige över

ensstämmer i sak med de nu gällande föreskrifterna i 66 ~ 3 mom. UL. 

Dessa föreskrifter fick sitt nuvarande innehåll år 1968. Någon översyn av 

1968 års lagstiftning har inte företagits. Niir bestiimmelserna nu utan iind

ring tas upp i UB vill lagrådet likväl - närmast som en bakgrund till 

lagrådets ställningstagande till de nya bestämmelser om utm~itningsfrihet i 

vissa fall för utbetalt skadestånd som har tagib upp i andra stycket -

framföra vissa synpunkter och göra vissa påpekanden. 
Enligt 66 * 3 mom. U L giiller villkorslös utmiilningsfrihet för bl. a. ford

ran på skadestånd med anledning av personskada. Under förarbetena till 

1968 års lagstiftning angavs motivet till utmätningsfriheten vara. att de 

skadestånd som de föreslagna bestämmelserna skulle avse hade en starkt 

personlig prägel (NJA Il 1968 s. 552). Det är oklart vad som närmare 

åsyftades. och det synes tveksamt i vilken omfattning det anförda skälet 

verkligen motiverar utmätningsfrihet för fordran på skadestånd med anled

ning av personskada. 
Det kan väl hävdas. all sådant skadestånd till den del det avser gottgö

relse för icke-ekonomisk (ideell) skada. dvs. ersättning för sveda och värk. 

lyte eller annat stadigvarande men och för olägenheter i övrigt till följd av 

skadan (5 kap. 1 ~ 3 SkLl. har en specifikt personlig prägel; det saknas 
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också i stort sett motsvarighet till ersättningar av detta slag i icke skade

ståndsrättsliga sammanhang. Ddsamma gäller sådan crsiittning för (psy

kiskt) lidande som avses i I kap. 3 * SkL och som utgår vid vissa där an

givna typer av brottsliga handlingar. Det rör sig i alla dessa fall om gottgö

relse för den kränkning som ett angrepp på en persons kroppsliga eller 

personliga integritet i övrigt har inneburit. Den personliga karaktären av en 

sådan gottgörelse kan enligt lagr~idets mening väl motivera att sjiilva rätten 

till ersättning för ideell skada fredas från utmätning. 

Enligt 66 * 3 mom. andra meningen UL skall utmiitningsfrihetcn i fall df1 

skadeståndet har bestämts att utgå som livränta gmla rätten till livräntan. I 

sistnämnda hänseende låter sig utmätningsfriheten motivera utan någon 

hänvisning till skadeståndets pen:onliga priigel. En skadeståndslivriinta - i 

detta sammanhang bortses från s. k. besviirslivräntor - utgör ett substitut 

för den inkomst som den skadclidande i framtiden skulle ha kunnat förvär

va genom eget arbete. därest han inte till följd av skadefallet hade blivit 

helt eller delvis arbetsoförmögen. En arbetsoförmögen skadelidandes rätt 

till en skadeståndslivränta svarar således mot den arbetsföres _rätt till 

inkomst av framtida arbete. Det råder inte tvivel om att en rätt av det 

senare slaget inte kan utmätas. Som en direkt konsekvens härav hör det 

substitut för denna rätt som rätten till livränta utgör inte heller kunna 

utmätas. 

Fordran på skadestånd avseende erstittning för framtida inkomstförlust 

bör av nyss anförda skäl vara utmätningsfri också när skadeståndet skall 

utgå i form av engångshclopp. Det är också den ståndpunkt som gällande 

lag intar. Men inte heller i det hfoseendet synes det vara skadestftndets 

personliga prägel som utgör det avgörande motivet för utmätningsfrihet. 

Frågan om utmätningsfri het ställer sig annorlunda. när det gäller den del 

av skadestånd för personskada som utgör gottgörelse for förlorad arbetsin

komst i förfluten tid. Denna del av skadeståndet är att likställa med t. ex. 

en arbets- eller uppdragstagares fordran på lön eller motsvarande gottgö

relse for redan utfört arbete. Genom 1968 års lagstiftning infördes möjlig

heter att ta lön eller liknandt: gottgörelse för utfört arbete i anspråk genom 

s. k. löneutmätning. Den som till följd av ett skadefall. vilket har medfört 

skadeståndsansvar för annan perrnn. har blivit oförmögen att genom eget 

arbete förvärva rätt till lön eller annan gottgörelse får i stället en rätt till ett 

motsvarande skadestånd. En forc.lran på sådant skadestånd kan knappast 

anses ha en mera personlig prägel .in en fordran på innest{iende lön och bör 

därför i princip inte vara fredad från utmätning i större omfattning än en 

sådan lönefordran. 

Den som har lidit en personskada och med anledning därav har hlivit 
berättigad till skadestånd har rätt till gottgörelse för "sjukvårdskostnad 

och andra utgifter" (5 kap. l ~ 1 SkL). Hans fordran pii sf1dan gottgörelse 

kan jämställas med det anspråk som t. ex. en arbetstagare kan ha enligt 

kollektivavtal eller tjänsteavtal att i händelse av sjukdom eller olycksfall få 
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ersättning av sin arbetsgivare för motsvarande utgifter. En sådan fordran 

är inte utmätningsfri. 

En med de nu behandlade spörsmålen närbesliiktad fr{1ga gäller i vad 

mån de regler om total utmätningsfrihet för fordringar på ersättning frän 

socialförsäkringen som sedan lång tid tillbaka giillcr bör behållas oföränd

rade. I det avseendet finns anledning särskilt uppmärksamma, att betingel

serna för denna utmätningsfrihet väsentligt förändrats genom att ersiitt

ningarna inom socialförsäkringen successivt har höjts. så all de numera -

framför allt inom arbetsskadeförsäkringen - i många fall vida överstiger 

det ekonomiska grundskydd som de olika socialförsäkringsanordningarna 

ursprungligen avsåg att ge. 

Utformningen av bestämmelserna i 66 § 3 mom. UL ger utrymme för 

viss tvekan om utmätningsfrihetens omfattning. Det särskilda omnämnan

det av frihetsberövande väcker sålunda frägan. huruvida och i vad mån 

fordran pä sådan ersättning med anledning av oriktigt frihetsberövande 

som numera utgår enligt 1974 års lag om ersättning vid frihetsinskränkning 

omfattas av utmätningsfriheten. 

Också innebörden av uttrycket "annat sådant'' är något oklar. Ordaly

delsen ger vid handen, att utmätningsfrihct skall åtnjutas så snart den 

skada som har gett upphov till skadeståndsansvar kan på något sätt jäm

ställas med personskada eller skada till följd av frihetsberövande, falskt 

åtal eller ärekränkning. Vad som närmare åsyftas är emellertid ovisst. 

Motiven till 1968 års lagstiftning ger inte besked i vidare mån än att diir 

talas om "brott mot person som är jämförligt med någon av de särskilt 

uppräknade kränkningarna". Om en begränsning till fall dä personangrep

pet har innefattat brottslig handling är avsedd, hade detta enligt lagrådets 

mening bort komma till klart uttryck i lagtexten - t. ex. på siitt som har 

skett i I kap. 3 § SkL - i all synnerhet som den föregående uppriikningen 

inte är underkastad någon motsvarande begriinsning utom såvitt avser 

falskt åtal och ärekränkning. Även hortsett från det sist sagda tir del enligt 

lagrådets mening påkallat, för att en korrekt tilHimpning av stadgandet 

skall kunna ske, att det närmare preciseras vilka slags skadeorsakande 

förfaranden som åsyftas med "annat sådant"'. 

Mot bakgrunden av vad som här anförts synes det angeliiget. att lagstift

ningen om utmätningsfrihet för fordran på skadestånd och för fordran på 

ersättning från socialförsäkringen i en niira framtid blir föremål för över

syn. I avvaktan härpå torde de nu gällande bestämmelserna i ämnet få 
behållas i sak oförändrade. 

I detta läge kan det emellertid enligt lagrådets mening ifrägas~ittas om det 

är välbetänkt Hit i den omfattning som har skett genom andra stycket av 
förevarande paragraf i förslaget utvidga utmätningsfriheten till att giilla 

även efter del skadeståndet har betalts ut. Å andra sidan framstår en sådan 

utvidgning som sakligt välmotiverad beträffande vissa slag av skadeständ. 
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och en kommande allmän över~;yn av lagstiftningen hör inte utgöra något 

hinder mot att en partiell reform genomförs redan nu. 

I fråga om det föreliggande fr·rslaget om utmätningsfrihet i vissa fall för 

belopp som har betalts ut som skadestånd gäller enligt lagrådets mening 

denna bedömning i två hänseenden: dels när det gäller skadestånd som 

avser ersättning för framtida förlust av arhetsinkomst och som har be

stämts i form av engångsbelopp dels beträffande sådant i paragrafens 

första stycket angivet skadestånd som avser ersättning för ideell skada. 

Skadestånd i form av engång:>belopp med anledning av nedsatt arbets

förmåga bör sålunda vara skyddat mot utmätning i vidare omfattning än 

som följer av heneficiereglerna i 1-4 ** av förevarande kapitel. Det är 

emellertid oklart hur långt det föreslagna skyddet sträcker sig. Kravet att 

skadeståndet skall tillgodose ett försörjningsbehov är inte entydigt till sin 

innebörd. Det kan hävdas att skadestånd av detta slag, som utgör ett 

substitut för viss del av arbetsinkomsten. alltid i sin helhet och oberoende 

av hur stor inkomsten är tillgodoser den skadelidandes och hans familjs 

försörjningsbehov. Men "försör:iningshehov" kan också tolkas såsom un

gefärligen motsvarande vad so1T. behövs för gäldenärens och hans familjs 

nödvändiga underhåll. Motiven ger inte något klart besked på denna 

punkt. 

Enligt lagrådets mening bör gäldenären i hithörande fall i princip inte ha 

ett mer vittgående skydd mot utmiitning iin han skulle ha åtnjutit om 

skadeståndet i stället hade utgått i form av livränta och fråga varit om ian

språktagande av utfallande livräntebclopp genom löneutmätning. Det skul

le dock med denna principiella utgångspunkt bereda stora svårigheter att 

beräkna den utmätningsfria delen av engångsersiittningen. Under dessa 

förhållanden ligger det niirmast till hands att knyta an till den reglering av 

utmiitningsfriheten för rätt till pe;1sion eller annan livränta än skadestånds

livränta som har skett i 66 § 4 mom. U L och i 8 ~ av förevarande kapitel i 
förslaget. Där föreskrivs förbud mot utmätning av rätt till pension eller 

livränta i den mån rättigheten "behövs för gäldenärens försörjning och 

fullgörande av underhållsskyldighet som åvilar honom"'. Värdet av en riitt 

till pension eller livränta av det slag som avses här beräknas såsom kapital

värdet av en periodiskt utgående förmån. dvs. enligt i princip samma 

metod som den vilken kommer till användning vid beräkning enligt skade

ståndsrättsliga regler av en engångsersättning för nedsatt arbetsförmäga. 

Ocks[1 sakligt sett talar goda skii för att man skall ha enhetliga regler om 

utmätningsfrihet i båda dessa fall. 

Till den del den i andra stycket föreslagna bestämmelsen om utmiitnings

frihet gäller utbetalt skadestånd avseende ersättning för ideell skada föran

leder förslaget inte någon erinran från lagrådets sida. 
Lagrådet vill under hänvisning till det anförda förorda. att andra stycket 

av paragrafen ges följande lydelse: 
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"Avser skadeståndet ersättning för framtida inkomstförlust och har 

ersättningen fastställts i form av engångsbelopp, får ej heller, sedan skade

ståndet har betalts ut. utmätning ske av vad som hålls avskilt av utbetalda 
medel, i den mån medlen behövs för gäldenärens försö1:jning och fullgöran

de av underhållsskyldighet som åvilar honom. Utgör skadeståndet ersätt

ning för skada av annan än ekonomisk art, får vad som hålls avskilt av 

utbetalda medel ej utmiitas förrän två år har förflutit från det skadeståndet 

betalades ut." 

6 kap. 

De i detta kapitel av förslaget upptagna bestämmelserna om säkerstäl

lande av utmiitning överensstämmer i allt väsentligt med vad som för 

närvarande gäller eller tillämpas i praxis. I ett hänseende vill lagrådet 

framföra vissa synpunkter av mer allmän natur. 

Lagberedningen föreslog bestämmelser om att kronofogdemyndigheten 

skulle få försäkra utmätt lös eller fast egendom. Föredragande statsrådet 

finner att detta förslag går för långt och anser, att något påtagligt behov av 

att hålla utmätt egendom eller i övrigt egendom som är omhändertagen av 

myndighet försäkrad inte har framkommit. Med beaktande också av kost

nadsaspekterna förklarar sig föredraganden därför inte beredd att biträda 

beredningens förslag i denna del. Föredraganden erinrar om att befogenhet 

för kronofogdemyndigheten att i särskilda fali teckna eller vidmakthålla 

försäkring följer redan av bestämmelsen i 4 kap. 31 * i det remitterade 

förslaget. där det föreskrivs att kronofogdemyndigheten har rätt att vidta 

de åtgärder beträffande utmätt egendom som behövs för att sökandens rätt 

skall tas till vara och att myndigheten härvid i princip har de befogenheter 

som tillkommer egendomens iigare. Kostnad för försäkring som kronofog
demyndigheten ombesörjer blir enligt föredraganden att anse som en för

rätt ningskostnad. 

Lagrådet har förståelse för tanken att medborgarna skall beredas ett 

fullgott ekonomiskt skydd mot att deras egendom går förlorad eller skadas 

medan den tvångsvis är omhändertagen av offentlig myndighet. Som före

dragande statsrådet har påpekat ger numera bestämmelserna i 3 kap. SkL 

ett tillfredsställande sådant skydd i fall då förlusten eller skadan har orsa

kats genom fel eller försummelse i den offentliga myndighetsutövningen. 

Frågan i vad mån skyddet bör genom lagstiftning sträckas än längre har 

principiell räckvidd och aktualiseras även utanför det utsökningsrättsliga 

området. Hithörande problem bör därför lösas i ett vidare sammanhang 

och på grundval av ett mer omfattande utredningsmaterial. Lagrådet biträ

der därför uppfattningen att några sådana bestämmelser om försäkring som 

lagberedningen föreslog inte nu bör tas upp i UB. 
I detta sammanhang vill emellertid lagrådet erinra om att det allmänna i 

vissa situationer, som är likartade med dem som föreligger när kronofogde

myndighet i mål om utmätning har omhändertagit enskild tillhörig egen-
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dom, i rättspraxis har ålagts skadestilndsansvar med analogisk tillämpning 

av de regler som gäller i fräga om depositaries ansvar för skada på depo

nerad egendom och som innebär. att depositarien när bevisbördan för att 

skadan har uppkommit på annal sätt än genom vållande på depositariens 

sida. I det hänseendet kan här hänvisas till rättsfallet NJA 1950 s. 5 och där 

anmärkta äldre rättsfall. Det kar. enligt lagrådets mening inte uteslutas att 

domstolarna skulle anlägga ett motsvarande betraktelsesätt. när fråga upp

kommer om statens ansvarighet för skada på utmätt egendom som har 

omhändertagits av kronofogdemyndighet. Här bör beaktas. att myndighe

ten inte bara har egendomen om hand för den betalningsförsumlige utmät

ningsgäldenärens räkning utan också har alt tillgodose sökandens intressen 

och att förlust av eller skada på egendomen kan medföra ekonomisk skada 

också för sökanden. 

Beträffande de särskilda bestiimmelserna i kapitlet får lagrådet anföra 

följande. 

1 § Med lagrådets förslag till lydelse av 4 kap. kommer hänvisningen i 

I ~tredje stycket att avse 4 kap. ~6 §. 

8 § Enligt 10 § skall kronofogd·~mymlighcten. utöver vad som följer av 

1-9 §§, vidta de åtgärder som i varje särskilt fall behövs för att utmätning 

skall bli säkerställd. Bestämmelsen torde närmast vara att fatta som en 

instruktion till kronofogdemyndigheterna och hade som sådan kunnat upp
tas i verkställighetsföreskrifter till UB. Även om innebörden av rcgdn är 

ganska svävande och enligt ordt:n vittgående. kan den inte ge stöd för 

vidtagande av sådana åtgiirdcr som kronofogdemyndigheten eljest är lagli

gen förhindrad att genomföra. Egendom torde sålunda inte kunna tas i 

förvar med stöd av denna paragraf: i detta hänseende mästc I -9 *§ vara 

uttömmande. Eftersom också andra handlingar än där sägs. t. ex. check

häfte. kan behöva las i förvar för att utmätning skall bli säkerställd. vill 

lagrådet förorda, att 8 § utvidgas så att den omfattar sådana handlingar. 

Lagrådet föreslår, att 8 § får lydel ;;en: 

"Handling som ej är nämnd i 2 eller 5 * men som visar gäldenärens riitt 

till utmätt egendom eller vars omhändertagande är påkallat för att 

utmätningen skall bli säkerställd eller som behövs vid nyttjande av egendo

men får tagas i förvar. Detta gäller även om handlingen innehas av tredje 

man." 

12 § I första stycket av denna paragraf föreskrivs. att om utmätning av 

viss lös egendom inte kan ske genast. kronofogdemyndigheten likviil vid 

behov får provisoriskt vidta åtgärd som anges i 1-10 **· När sfldan åtgärd 
har vidtagits. gäller enligt andra stycket i princip del förbud för gäldenären 

att förfoga över egendomen som hu föreskrivits i 4 kap. 29 * av förslaget 
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beträffande utmätt egendom (jfr 60 a § I mom. andra meningen UL). I 

överensstämmelse med vad som nu gäller enligt 60 a § 2 mom. UL i fråga 

om provisorisk åtgärd enligt I mom. i samma paragraf skall enligt tredje 

stycket första meningen av den föreslagna paragrafen åtgärden hävas. om 

utmätning inte har följt inom två veckor. En nyhet är bestämmelsen i tredje 

meningen i paragrafens tredje stycke av innebörd att domstol. där tvist 

angående utmätningsfordringen är anhängig, kan förordna att provisorisk 

åtgärd skall bestå tills vidare. dvs. längre än två veckor. 

De hinder mot omedelbar utmätning som avses i första stycket av 

paragrafen och som föranleder att åtgärd för säkerställande av en blivandt:: 

utmätning bara kan få provisorisk karaktiir hänför sig inte till det materiella 

rättsförhållandet indian parterna eller över huvud taget till beskaffenheten 

av den exekutionstitel sökanden åberopar. Hindren består i stället i att dt:: i 

UB angivna förutsättningarna för utmätning av viss egendom inte är upp

fyllda. och sådana frågor är ej underkastade prövning av den domstol som 

handlägger tvisten om utmätningsfordringen. Vad den domstolen har att 

bedöma är huruvida utmätningssökanden har fog för sitt fordringsanspråk. 

Finner domstolen före sitt slutliga avgörande anledning att inhibera verk

ställigheten, bör givetvis en redan vidtagen provisorisk åtgärd ej fft bestå; 

åtgärden är ju då ej längre nödvändig och skall följaktligen hävas. Om 

däremot inhibition ej meddelas. består åtgärden till dess den blir hävd av 

kronofogdemyndigheten - senast vid tvåveckortidens utgång. Anledning 

saknas att i något av dessa fall tillägga domstolen befogenhet att besluta 

huruvida provisorisk åtgärd skall vidtas eller bestf1. 

Under hänvisning till det anförda förordar lagrådet, att tredje meningen i 

tredje stycket av förevarande paragraf utgår. 

Med lagrådets paragrafnumrering av 4 kap. kommer hänvisningen 

paragrafens andra stycke till 4 kap. 29 §att i stället avse 4 kap. 28 *· 

7 kap. 

Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser om löncutmätning. I den 

mån bestämmelserna inte innefattar avvikelse från vad som enligt 4 kap. 

gäller beträffande s. k. sakutmätning. tillämpas bestämmelserna i sist

nämnda kapitel också i fråga om löneutmätning. Eftersom det i 7 kap. inte 

har tagits upp någon bestämmelse om behörig kronofogdemyndighet i mål 

om löncutmätning. blir i enlighet med det sagda behörighctsreglerna i 4 

kap. 8 § i förslaget tillämpliga i sådana mål. Detta överensstämmer med 

vad som för närvarande gäller enligt 56 § UL. 

Då löneutmätning knappast kan anses avse utmätning av en best[iende 

fordran - i likhet med införsel syftar ju denna exekutionsform väsentligen 

till ett ianspråktagande av framdeles successivt uppkommande fordringar 

på lön eller liknande - kan det ifrågasättas. om föreskriften i 4 kap. 8 * 
andra stycket sista punkten i förslaget. att utmätning av fordran får sökas 

34 Riksda1te11 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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där sekundogäldenären finns (jfr 56 § 2 mom. sista punkten ULJ blir till

lämplig i fråga om löneutmätning. Det skulle innebära. att kronofogdemyn

digheten i det distrikt där gäldenären har sitt hemvist blir exklusivt behörig 

att pröva ansökningar avseende löneutmätning och att sådan utmätning 

inte kan sökas i det distrikt där arbetsgivaren finns, om inte gäldenären är 

bosatt i det distriktet. 

Vissa motivuttalanden till de år 1968 införda. nu gällande bestämmelser

na om löneutmiitning ger rn.:ks~t närmast vid handen att en sådan ordning 

var åsyftad (prop. 1968: 170 s. 98 f). Det leder emellertid till att löneutmät

ning över huvud taget inte kan ske. om gäldenären är bosatt utomlands, 

och detta trots att det pä intet s;:itt är något opraktiskt fall att en utomlands 

bosatt person här i landet uppbär lön. pension eller annan förm?tn, som i 

och för sig är av beskaffenhet att kunna tas i anspråk genom löneutmät

ning. I det avseendet skullle en viktig skillnad föreligga i förhållande till 

den löneutmätning niirstående exekutionsformen införsel. som enligt 15 

kap. 7 § i förslaget (jfr 8 § lnfLJ skall sökas hos kronofogdemyndigheten i 

det distrikt där arbetsgivaren finns. om gäldenären saknar hemvist i Sveri

ge. 

Möjligen har, trots lagreglernas utformning och de gjorda motivuttalan

dena. avsikten varit att i fall av nyss angiven art löneutmätning skall kunna 

sökas i det distrikt där arbetsgivaren finns (se t. ex. Allcnmark. Utsök

ningsrätt, 1971 s. 100. och Beck-Friis-Wieselgren-Wilhelmsson. Införsel 

och utmätning i lön, 2. uppi. 1971, s. 45), och det är inte uteslutet att 

behörighetsrcglcrna i gällande lagstiftning faktiskt har tillämpats på detta 

sätt. 

Oavsett hur de gällande och nu föreslagna bchörighetsrcglcrna skall 

tolkas synes det lagrådet uppenbart att för mål om löneutmätning bör gälla 

samma bchörighetsregler som för införselmål. Detta bör komma till tydligt 

uttryck i lagtexten. Så kan liirnpligen ske genom att såsom ett nytt första 

stycke i 7 kap. 7 § UB - eller i anslutning till övriga behörighetsregler i 4 

kap. 8 § - tas upp en bestämmelse av innebörd. att löneutmätning söks 

hos den kronofogdemyndighet i vars distrikt gäldenären har sitt hemvist 

eller, om gäldenären inte har hemvist här i riket. hos den myndighet i vars 

distrikt arbetsgivaren finns (jfr 15 kap. 7 §i förslaget). 

7 och IO §§ I 7 § av detta karitel föreskrivs. att innan beslut om löneut

mätning meddelas. gäldenären skall beredas tillfälle att yttra sig. om det 

kan ske utan avsevärd tidsutdr:1kt. men att gäldenären inte behöver höras 

när han byter anställning och beslut skall meddelas om utmätning hos den 

nya arbetsgivaren. Enligt 10 § skall beslut om löneutmätning ändras, om 

anledning föreligger. Dessa he:;tämmelser överensstämmer med vad som 

för närvarande gäller enligt 67 a § 3 mom. ULjämfört med 9 och 12 *~ Infl. 

vilka stadganden fick sin nu gällande lydelse år 1968. 



Prop. 1980/81: 8 Lagrådets yttrande 1131 

Enligt lagrådets mening bör de förvaltningsrättsliga grundsatser på vilka 

bestämmelserna i 15 ~ i 1971 års förvaltningslag vilar vara gällande också i 

mål om löneutmätning. Beslut om sådan utmätning bör således som regel 

inte kunna meddelas utan att gäldenären har heretts tillfälle att yttra sig i 

målet. Undantag från denna huvudregel bör kunna göras endast om gäl

denärens hörande är uppenbart obehövligt eller om beslutet inte kan upp

skjutas (jfr 15 s första stycket I och 4 förvaltningslagen; något behov av 

motsvarighet till undantagsbestämmelserna i punkterna 2 och 3 i sist

nämnda lagrum finns uppenbarligen inte). Att anse gäldenärens hörande 

uppenbart obehövligt torde visserligen knappast kunna komma i fråga i 

annat fall än då nytt beslut skall meddelas med anledning av byte av 

anställning och det nya beslutet avses få samma innehåll som det gamla. 

Men att uttryckligen inskränka undantagsregeln till detta fall synes mindre 

lämpligt. Det kan för övrigt anmärkas, att den giillande och föreslagna 

särregeln for fall av anställningsbytc iir alltför vidstriickt, eftersom den 

undantagslöst medger att giildcniiren inte hörs. 

Beslut enligt 10 S i förslaget om ändring av ett beslut om löneutmiitning 

bör från nu aktuella synpunkter likstiillas med ett nytt utmätningsbcslut. 

Ett ändringsbeslut bör således fä meddelas utan att gäldeniiren dessförin

nan har beretts tillfälle att yttra sig bara om beslutet uppenbarligen inte iir 

till gäldenärens nackdel och hans hörande därför är uppenbart obehövligt 

- t. ex. därför att beslutet. utan att gäldenärens löm:förhiillanden har änd

rats. innebär endast att utmätningsbeloppet sänks eller att det utmätnings

fria beloppet höjs - eller om beslutet inte kan uppskjutas. Sil snart ett 

ändringsbcslut kan vara till gäldenärens nackdel och beslutet inte på grund 

av särskilda omständigheter är brådskande bör däremot gäldenärens hö

rande vara obligatoriskt. Detta gäller i princip även i fall df1 iindringen ter 

sig som en automatisk följd av sådana ändringar i giildenärens löneförhäl

landen som betingas av kollcktivavtalsbestämda lönehöjningar. 

För närvarande finns inte några lagbestämmelser om att gäldenären 

normalt skall beredas tillfälle att yttra sig. innan ett beslut om löneutmiit

ning ändras. Att gäldenären i princip skall höras i sadana fall synes emel

lertid ha förutsatts vid tillkomsten av 1968 års lagstiftning om införsel och 

löneutmätning (se NJA Il 1968 s. 492;jfr NJA Il 1917 s. 537l. De bestäm

melser i ämnet som har tagits upp i den i 51 s utsökningskungörelsen 

nämnda bilagan till kungörelsen innebär emellertid endast skyldighet för 

utmätningsmanncn att underrätta giildeniiren. om frfiga uppkommer om 

ändring av beslut om löneutmiitning. "'när det behövs och liimpligen kan 

ske"; någon uttrycklig bestiimmelse om alt gäldenären {1tminstone som 

regel skall beredas tillfälle att yttra sig. innan beslut fattas. har inte medde

lats. 

Enligt lagrådets mening bör skyldigheten att höra gäldeniircn. innan 

beslut om löneutmiitning meddelas eller ändras. uttömmande regleras i 

UB, liksom motsvarande frågor inom den allmänna förvaltningsriitten har 
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reglerats i lag genom bestämmelserna i 15 * förvaltningslagen: Föreskrif

terna i ämnet i UB bör utformas efter mönster av sistnämnda lagrum. 

Under hänvisning till det anf,)rda förordar lagrådet. att 7 och 10 ** ges 

följande lydelse: 

"7 * Innan beslut om utm:.itning meddelas skall giildeniiren beredas 

tillfälle att yttra sig. Så behöver dock ej ske. om åtgiirden iir uppenbart 

obehövlig eller beslutet ej kan uppskjutas." 

"10 * Beslut om utmätning skall ändras, om anleuning föreligger. Wir

vid har 7 * motsvarande tillämpning." 

Om den av lagrådets föreslagna bchörighctsregeln i fråga om löncut

miitning tas upp som ett första ;;tycke i 7 *· blir de här ovan under denna 

paragraf föreslagna bestämmels~rna paragrafens andra stycke. 

18 * I sambanu med att införselinstitutet reformerades 1968 infiirdes 

ocks[1 miijlighel att. niir införsel ej kan ske diirför all arbetstagaren arbetar 

utan lön eller mot för låg ersiittn ing. iiliigga arbetsgivaren att utge vad som 

skulle ha kunnat tas ut genom införsel. om skiilig lön utgföt. Denna möjlig

het stod ursprungligen till bud~; enuast vid införsel för underhilllsbidrag 

eller kommunal bidragsfordran men vidgades genom lag ( 1979: 1941 till att 

giilla alla införselbara fordringar. dvs. även skatter och allmiinna avJ1.ifter 

samt böter och viten. I remissen föresläs att det. samtidigt som regler 

överensstämmande med de nu giillande tas upp i kapitlet om införsel. i 

förevarande kapitel öppnas en motsvarande möjlighet att vid löneutmfö

ning vänua sig mot arbetsgivarc11. 

Oet huvudsakliga syfte:! med bestiimmdserna i iimnct har angetts vara 

att komma till riilla med fall dil giildeniirer genom skentransaktioncr eller 

liknande illojala förfaranden söker dra undan sina inkomster l'ri'1n exeku

tion. Enligt 1968 ärs lagmotiv avses emellertid tydligen miijlighet föreligga 

all vända sig mot arbetsgivaren .iven i fall da i verkligheten ingen liin eller 

endast uppenbart för liig sadan utgår. Som fi.irutsiitt ning fiir exekution mot 

arbetsgivaren upptar bestiimmelserna lH.:ks{1 endast. all arbetstagaren ar

betar utan lön eller mot uppenh<1rt för lilg ersiittning. 

Blir det i mål om införsel eller löneulmiitning klarlagt. att skiilig ersiitt

ning faktiskt utgår. ehuru man sökt dölja detta genom skenavtal. kan 

sjiilvfallet vanliga regler om införsel eller löneutmiilning tillgripas. Detta iir 

ett utflöde av den allmiinna grundsatsen all riittsliga transaktioner skall. 

cravsell den yttre kliidnauen, bedömas efter sitt verkliga inneh{ill. Men ofta 

är bevisliiget sauant att Jet inte giir att klarliigga hur det förhilllcr sig. En 

tillämpning av ifrågavarande h..:sttimmclser kan di'1 leda till. att arbetsgiva

ren tvingas att sjiilv betala arhet:;tagarcns skuld. Detsamma blir sjiilvfallet 

resultatet. när bestiimrnelserna tilliimpas fast det inte iir fnlga om niigra 

skenlransaktioncr utan iir till fullo styrkt all ingen crsiillning eller endast 

obetydlig si1dan skall utg{1. 

Enligt Jagrädets mening ger bestiirnmelserna anledning till hetiinklighc-
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ter. Huvudsyftet med hestiimmclserna. dvs. att komma till riitta med 

illojala förfaranden. iir vissaligen högst hcaktansviirt. Men i sin striivan att 

nli detla syfte giir lagstiftaren diirutiiver: besliimmelserna tilW!er siilunJa 

exekution mot arhetsgivaren trots att det fi.lr honom inte föreligger niigon 

hctalningsskyldighct pä civilriitlslig grund mot giildeniiren. Silslllll pilpe

kades vid lagrädsgranskningen av 1%8 i1rs inl"iirsellagstiftning innchiir 

hestiimmelserna i detta hänseende ett avsteg från gällande rättsgrund-

5atscr. 

Viirdct av bestiimmclser som gör det möjligt att. niir - i vart fall till det 

yttre - ingen eller endast ringa ersiittning skall 11tgi1 till arhetstagaren. 

kunna vända sig mot arhctsgivaren torde niirmast vara av prohihitiv natur: 

hlotta förcfintligheten av si1dana hestiimmelser kan tiinkas avhillla avtals

parterna fr{m att genom skentransaktioner cl. dyl. siika giira arhetstagaren 

oiltkomlig for exekution. 1-liiremot miiste emellertid viigas att det friln 

riittssiikerhetssynpunkt iir hctiinkligt med ett system. som tilli1tcr att till 

och med i fall. dfi i verkligheten ingen crsiittning alls utgiir och arbetstaga

ren alltsi"i inte har nilgot att fordra av arhetsgivaren. denne för svara för 

<trhetstagarens skuld. I detta hiinsccnde stilr de ifri'tgavarandc bestiimmel

serna i direkt strid nwt den ordning om vilken U B i övrigt slilr vakt eller att 

i möjligaste mån - genom ct! niit av skyddsrcglcr - söka hindra att annan 

egendom än utsökningsgiildeniircns tillgrips för hans skuld. Oil v;lr utsök

ningslagstiftning nu iir förcmitl för en samlad bedömning är det diirför 

naturligt att de angivna hestiimmelserna. trots att de godtagits i tidigare 

lagstiftningsiirenden. tas upp till ompriivning mot hakgrund av lJ B:s regel

systcm i övrigt. Vid en st1dan omprövning hlir riittssiikerhetssynpunkter bli 

avgörande. 

Lagri\det förordar. att 18 * i förslaget utgf"1r. 

8 kap. 

2 § Under remissbehandlingen av lagberedningens förslag ifrågasattes 

om bestämmelsen i förevarande paragraf över huvud taget kan få någon 

självständig betydelse i fråga om annan lös egendom än sådan för vilken 

skydds belopp skall bestämmas enligt 10-12 kap. U B. Föredragande stats

rådet har emellertid med angivande av två exempel gjort gällande, att 

bestämmelsen kan få betydelse i fråga om lös egendom i allmänhet och har 

under hänvisning härtill hävdat. att bestämmelsen bör ha generell giltighet. 

Det första exemplet avser det fallet att egendom med tillämpning av 4 

kap. 21 § i förslaget har utmätts med förbehåll för tredje mans rätt och att 

sökanden därefter visar att hans fordran är förenad med särskild förmåns

rätt i egendomen. Fön::dragandcn framhåller att, eftersom sökanden i 

sådant fall är berättigad att ta egendomen i anspråk oavsett vem den 

tillhör, egendomen bör säljas utan förbehåll för tredje mans rätt. Detta 

uttalande står i överensstämmelse med den flerstädes i remissen uttryckta 
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uppfattningen att, om fordran för vilken utmiitning skett därefter visar sig 

vara förenad med särskild förmånsrätt i det utmätta, frågan om äganderät

ten till det utmätta i vissa skeden av förfarandet kan lämnas åt sidan. Av 

skäl som framgår av vad lagrådet yttrat vid sin granskning av 4 kap. delar 

inte lagrådet denna uppfattning. Lagrådets ståndpunkt innebär, att det 

skydd som ett förbehåll avses ge tredje man inte kan sättas åt sidan genom 

att sökanden visar att hans fordran är förenad med särskild förmånsrätt i 

det utmätta. Enligt lagrådets mening utgör den omständigheten att sökan

den har särskild förmånsrätt i egendomen inte något skäl att underlåta att 

meddela sökanden föreläggande med stöd av 4 kap. 21 §andra stycket. och 

intill dess äganderättstvisten har blivit avgjord bör det principiella förbudet 

i 8 kap. 5 § i förslaget mot försäljning av egendomen gälla, oberoende av 

om sökanden har särskild förmånsrätt i egendomen. I de situationer som 

åsyftas i exemplet blir det följaktligen inte fråga om att sälja egendomen 

under några särskilda, av sökandens förmånsrätt betingade villkor. 

Som ett andra exempel tar föredraganden upp det fallet att tredje man 

har handpanträtt i utmiitt egendom och att sökanden visar sig ocksil ha 

sådan pantriitt men med företriide framrör tredje man. Inte heller i ett 

sådant fall föranleder sökanden:; förmånsriitt att försiiljningen skall ske 

under villkor som bestiims med t:iinsyn till denna förmänsrätt. Att i denna 

situation försiiljning för ske utan att tredje man ens till nfigon del får betalt 

för sin fordran följer redan av bestiimmelserna i 8 kap. 11 * (jfr 9 kap. 4 ~I i 

förslaget. 

Det kan tilläggas att. niir sökanden har handpantriitt med sämre riitt iin 
den handpanträtt som tillkommer tredje man. av 8 kap. 11 ~ följer alt 

försiiljning för ske endast om köpeskillingen ocks[1 förslilr till full betalning 

av tredje mans fördran. Försiiljningsvillkoren skall således i detta fall 

bestiimmas med hänsyn till tredje mans ('örmt111sriitl O(;h inte till sökandens 

förmånsriitt. 
Inte heller lorde några andra fall kunna tänkas då den föreslagna bestäm

melsen får tillämpning i fråga om lös egendom i allmänhet. Det är därför 

tydligt att bestämmelsen, till den del den enligt sin lydelse har avseende på 

försäljning av annan utmätt lös egendom än sådan för vilken skyddsbelopp 

skall bestämmas. saknar reellt innehåll och närmast är ägnad att vilseleda i 

fråga om paragrafens sakliga innebörd. Lagrådet förordar därför. att be

stämmelsen begränsas till att uteslutande avse de situationer då enligt 10-

12 kap. skyddsbelopp skall bestämmas. 

4 § Godtas lagrådets förslag till disposition av 3 kap .. bör första styckets 

första mening i denna paragraf lyda: "Har utmätning skett med stöd av 

3 kap. 8 §på grund av dom. utslag eller beslut, får egendomen ej säljas utan 

gäldenärens samtycke, förrän exekutionstiteln har vunnit laga kraft." 
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5 § I princip gäller enligt paragrafen att. om tvist råder om äganderätten 

till den utmätta egendomen och denna tvist är av väsentlig betydelse, 
egendomen inte får säljas förrän tvisten har blivit avgjord. Enligt vad som 

uttalas i motiven till lagrummet bör emellertid egendom i vilken utmät

ningssökanden har pant- eller retentionsrätt kunna säljas trots att tvist 

ännu råder angående äganderätten till egendomen; i sådant fall anses 

tydligen tvisten alltid sakna väsentlig betydelse. Här kommer, liksom på 

flera andra håll i remissen, den uppfattningen till uttryck att. om fordran 

för vilken utmätning skett är förenad med särskild förmånsrätt i det ut

mätta. frågan om äganderätten till det utmätta i princip är ovidkommande. 

Som framgår av vad lagrådet tidigare yttrat delar inte lagrådet denna 

uppfattning. Lagrådet anser, att utmätningsfordringar med särskild för

månsrätt i det utmätta ej utan stöd i lag kan beredas någon särställning. Vid 

en bedömning från denna utgångspunkt av frågan huruvida försäljning kan 

ske trots att tvist råder om äganderätten till det utmätta måste den omstän
digheten att utmätningssökanden har pant- eller retentionsrätt i egen

domen frånkännas självständig betydelse. 

Såsom nyss nämnts skall tvisten. för att utgöra hinder mot försäljning. 
enligt förslaget vara "av väsentlig betydelse". I vilket avseende tvisten 

skall ha sådan betydelse framgår ej direkt av lagtexten. I detta hänseende 

överensstämmer lagrummet med 5 § FfL. Den föreslagna bestämmelsen 
blir emellertid tillämplig på ett betydligt större område. eftersom den skall 

omfatta ej endast fast utan även lös egendom. Av motiven framgår. att i 

första hand sådana tvister avses som är ägnade att i väsentlig mån påverka 

försäljningsresultatet: tvister som inte kan antas väsentligt inverka på 

köpeskillingen skall med andra ord inte få fördröja en försäljning. Lagrådet 

har inte någon erinran mot att bestämmelsen tilläggs denna innebörd men 
anser, att den bör komma till tydligare uttryck i lagtexten. I detta syfte 
föreslår lagrådet, att första stycket i paragrafen får lydelsen: 

"Har tredje man eller sökanden enligt 4 kap. 20, 21 eller 25 § förelagis att 

väcka talan, får den utmätta egendomen ej utan samtycke av tredje man 
säljas innan tvisten har blivit slutligt avgjord eller. när föreläggande har 
givits tredje man, tiden för väckande av talan har gått ut. Utan hinder av 

vad nu har sagts får dock försäljning ske. om tvisten kan antagas ej i 

väsentlig mån påverka köpeskillingen eller om egendomen är sådan som 

avses i 4 § tredje stycket." 

9kap. 

7 § I första stycket av förevarande paragraf har tagits upp regler om hur 

erlagd handpenning skall disponeras i fall då köparen inte fullföljer köpet 

genom att erlägga resterande köpeskilling inom föreskriven tid. Bestäm

melserna överensstämmer i sak med motsvarande föreskrifter i 96 * 3 

mom. UL, vilka tillkom år 1%7. 
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Utgångspunkten vid utformningen av dessa bestämmelser i UL torde ha 
varit, att en köpare, som har erlagt handpenning men därefter inte fullföljer 

köpet, i princip bör ersätta den skada som genom avtalsbrottet tillfogas 

berörda sakägare. Av främst praktiska skäl ansågs emellertid köparens 
ansvarighet böra begränsas till handpenningens belopp (NJA Il 1967 s. 

289). Det finns å andra sidan ingenting i förarbetena till 1967 års lagstiftning 

som antyder att avsikten varit all köparens ansvarighet i något fall skall 

omfatta annat eller mera än den skada som har tillskyndats sakägarna 

genom avtalsbrottet. Vissa uttalanden av lagrådet och föredragande depar

tementschefen rörande innebörd~'.n av det i lagrummet använda uttrycket 

"handpenning" tyder snarast pil att handpenningen skall få användas 

endast till täckande av vad en köpare i en motsvarande situation i rent 

privaträttsliga förhållanden kan åläggas att utge som skadestånd till säl

jaren (NJA Il 1967 s. 290 f). Det synes lagrådet inte heller kunna anföras 

några sakliga skäl att sträcka ansvarigheten längre än så. 
Såväl de nu gällande som de här föreslagna bestämmelsernas lydelse 

synes emellertid medge en tillämpning som i ett hänseende ålägger köparen 

en längre gående ansvarighet. Bestämmelserna innebär, att handpenningen 

kan tas i anspråk för täckande av bl. a. "förrättningskostnaderna - - - för 

vård och förvaltning av egendomen under tiden mellan försäljningarna". 

Härmed torde avses de vård- och förvaltningskostnader som kan ha upp

kommit under tiden från det att d·~t aktuella köpeavtalet slöts - vare sig 

köpet skedde vid auktion eller köpeavtalet ingicks under hand (jfr 8 § fjärde 
stycket i det remitterade förslaget) - till dess att ett nytt försök att sälja 

egendomen gjordes. vid auktion eller under hand. Vård- och förvaltnings
kostnaderna under den tid den förs·'.e köparen åtnjöt anstånd med betalning 
av resterande köpeskilling motsvaras emellertid inte av någon skada för 
sakägarna, eftersom dessa kostnader skolat bestridas ur köpeskillingen. 
om köpet hade fullföljts på föreskrivet sätt. 

Bestämmelserna bör på denna punkt ges en utformning som bringar dem 
i överensstämmelse med det principiella synsätt som måste antas ha varit 

vägledande vid de nu gällande bestämmelsernas tillkomst. Lagrådet föror

dar därför. att första meningen i första stycket av förevarande paragraf ges 

följande lydelse. 

"När ny auktion hålls sedan inrop har blivit ogiltigt enligt 5 § tredje 

stycket, skall handpenningen anväridas till betalning av förrättningskost

naderna för den förra auktionen och för vård och förvaltning av egen

domen under tiden från det inropet blev ogiltigt till dess den nya auktionen 
ägde rum." 

För det fall att någon ny auktion inte hålls - kanske av den anledningen 

att sökanden utnyttjar sin möjlighet att enligt 6 § första stycket i förslaget 

avstå från nytt försäljningsförsök eller därför att 6 § andra stycket är 

tillämpligt - föreskrivs i andra stycket av nu förevarande paragraf, att 

handpenningen skall användas till betalning av "förrättningskostnader 
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som har blivit onyttiga ... Bestämmelsen föranleder endast det påpekandet 

från lagrådets sida, att här självfallet avses uteslutande sådana kostnader 

som har blivit onyttiga som en direkt följd av att den som har erlagt 

handpenningen inte har fullföljt sitt köp. Det ligger i sakens natur att ett 

krav på sådant orsakssammanhang måste upprätthållas. och något behov 

av förtydligande av lagtexten på denna punkt synes inte föreligga. 

8 § Lagrådet föreslår, att innehållet i denna paragraf av redaktionella 

skäl uppdelas i två paragrafer med beteckningen 8 § resp. 9 § av nedan 

angivna lydelse och att i följd därav 9 § i förslaget får beteckningen 10 §. 

"8 § Utmätt egendom bör säljas under hand, om det är sannolikt att 

högre köpeskilling kan uppnås därigenom och sådan försäljning även i 

övrigt är ändamålsenlig. Sökanden, gäldenären och annan känd sakägare 

vars rätt beror av försäljningen skall beredas tillfälle att yttra sig i frågan, 

om anledning föreligger därtill. 

Försäljning får dock ej ske under hand, om egendomen häftar för sjö

eller luftpanträtt eller ovisshet råder härom samt det ej är känt vem som 

gör anspråk på sådan panträtt eller var han uppehåller sig. 

9 § Innan egendom säljs under hand skall anbud fordras in. I fråga om 

försäljningsvillkoren tillämpas 4 och 5 §§. 

Lämnas ej anbud som godtas, skall auktion sättas ut, om ej sökanden 

avstår därifrån eller auktion har hållits tidigare o•;h anledning därjämte 

saknas att egendomen kan säljas inom rimlig tid. Skall nytt färsäljningsför

sök ej göras. gäller 6 § fjärde stycket. 

Blir köpet ogiltigt till följd av att full betalning ej sker inom föreskriven 

tid, gäller bestämmelserna i 7 §. Vad som sägs om auktion i 7 § första 
stycket gäller även försäljning under hand." 

10-12 §§ Bestämmelserna i förevarande paragrafer om förfarandet när 

utmätt fordran skall förvandlas till likvida medel vinner enligt lagrådets 
mening i överskådlighet, om åtskillnad görs mellan den situation som 

föreligger när den utmätta fordringen ännu inte har förfallit till betalning 

och den som är for handen när fordringen är förfallen till betalning. Det 

synes bl. a. både oegentligt och mindre lämpligt att i den förstnämnda 

situationen tala om indrivning av fordringen. Eftersom det finns ett prak

tiskt behov att på andra håll i balken - exempelvis i 8 kap. I § andra 

stycket och 14 kap. 5 § - och i andra sammanhang kunna använda en 
gemensam beteckning för de förfaranden som syftar till att erhålla betal

ning från sekundogäldenären for en utmätt fordran, vill lagrådet likväl .inte 

motsätta sig att för detta ändamål termen "indrivning" används i såväl 

kapitelrubriken som rubriken till nu förevarande avsnitt av kapitlet. Sist

nämnda rubrik bör lämpligen lyda: ''Åtgärder for indrivning av utmätt 

fordran." 
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I fall då utmätning sker av en ännu inte förfallen fordran och förfallo

dagen inte inträder inom rimli1~ tid samt fordringen inte heller genom 

uppsägning eller på annat sätt kan bringas att förfalla inom sådan tid bör 

det i princip åligga kronofogdemyndigheten att söka få till stånd avtal med 

sekundogäldenären om förtida b,~talning. Uteslutet är dock inte att det i ett 

enskilt fall på grund av de civilrättsliga förhållandena kan möta hinder att 

träffa ett sådant avtal eller att dd av andra särskilda skäl - som t. ex. att 

det är notoriskt att sekundogäldenären är insolvent eller inte vill gå med på 

förtida betalning - är meningslöst att försöka träffa en sådan uppgörelse 

med sekundogäldenären. En bestämmelse i ämnet bör utformas med beak

tande av vad som nu har sagts. 

När en utmätt fordran har förf:i.llit till betalning - vare sig fråga är om en 

fordran som var förfallen redan vid tiden för utmätningen eller fordringen 

har förfallit en kortare tid däref1:er - skall kronofogdemyndigheten enligt 

förslaget utan dröjsmål anmoda sekundogäldenären att betala sin skuld. 

Uppenbart är. att för den händdse den utmätta fordringen avser belopp 

som överstiger exekutionsfordringen jämte kostnaderna i målet. betal

ningsanmaningen i princip inte skall avse större belopp än som behövs för 

att sökanden skall bli förnöjd och kostnaderna bli täckta. Från denna 

huvudregel kan möjligen få göras undantag för fall då sekundogäldenären 

på grund av fordringsförhålland•!ts natur eller särskilda villkor i det rätts

förhållande på vilket fordringen grundas inte har skyldighet eller ens rätt 

att erlägga delbetalning. Under nu angivna förhållanden synes det i 88 b * 
UL för motsvarande situation använda. mer neutrala uttrycket ··erlägga 

betalning" vara att föredra framför uttrycket "betala sin skuld". Av mot

svarande skäl bör bestämmelsen i 12 * första stycket i förslaget om att 

kronofogdemyndigheten vid utebliven frivillig betalning skall "utsöka 

fordringen". när det finns en e);ekutionstitel. ersättas av en regel om att 

myndigheten i sådana fall skall "ombesörja utsökning". 

Det angivna önskemålet att undvika termen indrivning med avseende på 

fall då en utmätt fordran inte är förfallen till betalning bör föranleda att den 

i 10* andra stycket av förslaget upptagna bestämmelsen om försäljning av 

utmätt fordran utformas så. att den tar sikte på fall då betalning för utmätt 

fordran ej kan erhållas inom rimlig tid efter utmätningen. 

I samband med de ändringar i den föreslagna lagtexten som föranleds av 

det nu anförda bör även vissa ytterligare redaktionella jämkningar göras. 

Lagrådet förordar, att de nu förevarande bestämmelserna tas upp i två 

paragrafer - vilka med anledning av att enligt lagrådets tidigare framförda 

förslag 9 * i förslaget får beteckningen 10 § bör betecknas resp. 11 § och 

12 * - samt ges följande lydelse: 

"11 * Är utmätt fordran ej förfallen till betalning och förfaller den ej 

inom rimlig tid. skall kronofogd~:myndigheten. där så kan ske, söka träffa 

avtal med sekundogäldenären om förtida betalning och om den nedsättning 

av fordringen som kan föranledas därav. 
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När utmätt fordran är förfallen till betalning, skall kronofogdemyndig

heten utan dröjsmål anmoda sekundogäldenären att erlägga betalning till 

myndigheten. Betalar ej sekundogäldenären. skall kronofogdemyndig

heten, om exekutionstitel finns, ombesörja utsökning. Underlåter 

sekundogäldenären i annat fall att betala trots att det ej råder tvist om 

fordringen, tillämpas vad som sägs i 4 kap. 22§. 

12 § Kan betalning för utmätt fordran ej erhållas inom rimlig tid efter 

utmätningen, får fordringen säljas." 

12 kap. 

33 § I tredje stycket av denna paragraf ges bestämmelser som begränsar 

rätten att föra talan mot kronofogdemyndighets beslut angående förbehåll 

för nyttjanderätt, servitut eller elektrisk kraft vid exekutiv försäljning av 

fastighet. Lagrådet har ej någon erinran mot bestämmelserna i sak. Enligt 

lagrådets mening är det dock lämpligare att de får sin plats i 18 kap .. där 

balkens övriga regler som rör fullföljd mot kronofogdemyndighets beslut är 

samlade. Lagrådet förordar därför. att bestämmelserna flyttas till 18 kap. 

enligt vad som i det följande redovisas under detta kapitel. 

Genom en ny bestämmelse i förevarande paragraf bör erinras om att 

särskilda fullföljdsregler gäller i fråga om beslut angående förbehåll som 

avses i paragrafen. Denna bestämmelse synes kunna tas in som ett tredje 

stycke och ges följande lydelse: "'Bestämmelser om begränsning i rätten 

till talan mot beslut angående förbehåll som avses i denna paragraf finns i 

18 kap." 

13 kap. 

1 § Enligt lagrådets mening är reglerna i andra stycket alltför detaljerade. 

Det torde vara tillfyllest att som undantag från huvudregeln om att influtna 

medel skall redovisas så snart som möjligt ta upp en bestämmelse av 

innehåll att, om influtet belopp är ringa och det kan antas att ytterligare 

medel kommer att inflyta i målet, redovisningen får anstå. En sådan regel 

överensstämmer - frånsett att någon bestämd tidsfrist för redovisning ej 

anges - med vad som gäller enligt 137 § I mom. UL. Något bärande skäl 

att frångå gällande rätt har ej anförts. 

3 § Av den inledande bestämmelsen i denna paragraf följer, att krono

fogdemyndigheten i vissa fall har att ta i anspråk säkerhet som har ställts 

för handpenning vid exekutiv försäljning: om sättet för ianspråktagandet 

föreskrivs i 2 kap. 26 §.Säkerheten skall enligt bestämmelsen tas i anspråk, 

när köpeskillingen ej betalas inom föreskriven tid och ianspråktagandet 
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behövs för betalning av vad köparen i en sådan situation har att svara för. 

Köparens ansvar bestäms därvid av skilda regler i 10-12 kap. av förslaget. 

En tillämpning av bestämmelsen aktualiseras av att auktionsinrop blir 

ogiltigt på grund av att köpeskillingen inte har bctalts. I ett sådant läge kan 

handpenningen komma att tas i anspråk på visst sätt vid ny auktion eller. 

om sådan inte hålls. för betalning av förrättningskostnader som har blivit 

onyttiga. 

Ifrågavarande bestämmelse om ianspråktagande av säkerhet motsvarar i 

sak vad som nu gäller enligt 143 a § U L. Av förarbetena vid tillkomsten av 

detta lagrum framgår, att det därvid förutsattes att ställd säkerhet skulle 

vara betryggande. eftersom den i varje särskilt fall hade varit föremål för 

noggrann prövning (prop. 1971: 2{} s. 316). Man utgick alltså från att säker

heten alltid skulle räcka till för betalning av hela handpenningen. Det kan 

dock i undantagsfall tänkas förernmma att säkerheten, när den tas i an

språk med stöd av förevarande b·~stämmelse. inte förslår till den betalning 

för vilken handpenningen skulle användas. Lagrådet finner i detta sam

manhang anledning framhålla, alt den omständigheten att bara delbetal

ning därvid erhålls genom ianspråktagandet av säkerheten inte i och för sig 

torde befria köparen från ansvar :för vad som brister av handpenningen. 

Vad som nu har anförts gäller även då säkerhet under motsvarande 

omständigheter tas i anspråk med stöd av bestämmelsen i sista meningen 

av ifrågavarande paragraf. Lagrådet vill vidare anmärka, att denna bestäm

melse torde vinna tillämpning endast i fråga om säkerhet som enligt 12 kap. 

39 eller 54 §har ställts av annan sakägare än köparen. Detta bör göras klart 

genom alt i sista meningen ''enligt 12 kap. 39 eller 54§"' skjuts in mellan 

orden "säkerhet" och "för". 

7 § Bestämmelserna i denna paragraf om förfarandet när fordran är 

tvistig eller beroende av villkor ansluter till vad som nu gäller enligt 151 § 

UL. Detta lagrum fick sin nuvarande lydelse år 1973 i samband med att nya 

regler infördes rörande exekution i fartyg. Ändringarna i 151 ~ UL innebar 

bl. a., att överexekutor tillerkändes befogenhet att under vissa förutsätt

ningar i domstols ställe avgöra tvister om fördelning av medel i sådana mål 

som är omedelbart anhängiga hos övercxekutor, dvs. mål om fördelning av 

medel som influtit vid försäljning av fast egendom, registrerat skepp samt 

luftfartyg och intecknade reservdelar. Enligt tredje stycket i nu före

varande paragraf i förslaget tillerkänns kronofogdemyndighet en motsva

rande befogenhet att avgöra tviste av detta slag samtidigt som möjligheten 

till prövning i sådan ordning vidgas till att avse tvister i mål rörande all 

slags egendom. 

Liksom UL utgår UB från den principen att rättstvister i utsökningsmål, 

åtminstone mera komplicerade siidana, skall hänskjutas till domstol för 

avgörande i judiciell väg. Denna princip gäller också fördelningstvistcr och 

kommer beträffande dem till uttryck i andra stycket av förevarande para-
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graf. enligt vilket borgenär vars fordran eller förmånsrätt är tvistig skall 

föreläggas att väcka talan vid domstol. Befogenheten för kronofogde

myndigheten enligt tredje stycket att under vissa förutsättningar själv 

avgöra fördelningstvister är alltså ett avsteg från principen att rätt st vis ter 

skall slitas av domstol. 

Enligt lagrådets mening bör ett sådant avsteg inte göras utan att starka 

skäl talar därför. När befogenhet för överexekutor att pröva fördclnings

tvister infördes 1973, anfördes som huvudsakligt skäl att fördelningen av 

medel när det gällde fartygsexekution ofta kunde vara komplicerad med 

flera, kanske utländska, borgenärer inblandade. varför det vore av värde 

att ha tillgång till ett förfarande, enligt vilket tvist om köpeskillingsfördel

ning kunde avgöras snabbt och enkelt. Bärkraften av detta skäl har dock ej 

prövats i verkligheten: föredragande statsrådet framhåller i remissproto

kollet att bestämmelsen om överexekutors befogenhet att pröva fördel

ningstvister gällt så kort tid - sedan den I januari 1976 - att någon egentlig 

erfarenhet av befogenheten inte vunnits. Som motiv för att nu tillägga 

kronofogdemyndighet befogenhet att avgöra fördclningstvister anförs i 

remissprotokollet, att det uppenbarligen är angeläget att sådan tvist kan 

avgöras snabbt och enkelt, särskilt i fall då tvisten rör flera borgenärer, 

samt att det är naturligt att en bestämmelse härom blir tillämplig, oavsett 

den utmätta egendomens beskaffenhet. 

Enligt förslaget skall överexekutorsinstitutionen upphöra och dess upp

gifter överföras till kronofogdemyndigheten. Lagrådet har som nämnts inte 

någon principiell erinran mot förslaget i den delen. Enligt lagrådets mening 

är dock betänkligheterna mot att tillägga exekutiv myndighet rättsskipande 

befogenhet större när det gäller kronofogdemyndighet än när fråga är om 

överexekutor. Detta gäller desto mer som. enligt vad som förutsätts i 

motiven. befogenheten är avsedd att utnyttjas främst i komplicerade fall av 

fartygsexekution. 
I 2 kap. 22 och 23 ** av förslaget t"iircsl[is vissa hcsUimmclser om för

farandet i tvister som kronofogdemyndighet sjiilv handliigger. Dessa inne

här bl. a .. att kronofogdemyndighet tillerklinns riitt atl la upp bevisning 

genom att höra vittne pii ed eller part under sanningsförsiikran. Att krono

fogdemyndigheterna för möjlighet att införskaffa all erforderlig bevisning 

kan siigas vara en fi_irutsiittning för att de skall kunna anförtros dömande 

uppgifter. Ä. andra sidan miiter det starka hctiinklighctcr att tillcrkiinna 

kronnfogdcrnyndighet befogenheter som eljest iir fiirheh{tllna domstol. nf1-

got som frän flera hftll oeksi\ framhilllits under remisshchandlingen. 

Vid en samlad bedömning finner lagrådet ej tillräckliga skäl föreligga for 

att hiir göra avsteg från grundsatsen att tvister i utsökningsndl skall avgö

ras av domstol. Lagrådet förordar alltså, att treuje stycket jämtt• första 

stycket andra meningen i förevarande paragraf utgiir. Som följd hiirav 

hortfaller behovet av 2 kap. 22 och n ~*· 
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Lagrådet vill tilliigga. att det iiven med förslagets stiindrunkt skulle vara 

erforderligt att begränsa tilbmp:igheten av RU:s regler om hevisning. Det 

synes l. ex. knappast kunna komma i fråga all krnnofogdemyndighel skulle 

ha hefogenhet all ftdtima böter enligt .16 kar. 20 * RB dler förordna om 

hiiktning av villne med tilliirnr·ning av 21 ~ i samma kapitel. Liknande 

begränsningar har brukat iakttas niir bestiimmelser i RB om bevisning 

gjorts tillämpliga pii förfarandet inför annan domstol iin allmän domstol: se 

l. ex. 11 ~lagen ( 1977: 7291 om patentbesviirsriitten. 

Mot innehållet i övrigt av 7 * i förslagl!t har lagddct inte n~1gon principi

ell erinran. Emellertid vill lagri1dct ifriigasiitta om icke villkoret i andra 

stycket "om tvisten ej redan är foremiil för prövning" bör. efter förebild i 4 

kap. 21 ~ i det remitterade förslaget. uttryckas med "om det ej av siirskilda 

skiil iir obehövligt··. Det kan niimligen inte uteslutas att fall kan uppkomma 

dft föreläggande btir kunna underlf1tas trots alt judiciell prövning inte redan 

r~1gar. 

Vid tillkomsten av giillande bcsliimmelser i 151 ~ U L gjorde lagriiJet 

vis5a uttalamkn angiiende innebörden av bestiimmelserna !prop. 1973: 167 

s. 226 och s. 238 l. Av dessa uttalanden framgi\r. all den talan som skall 

viickas avser rätten till avsatta medel. För att detta skall komma till tydligt 

uttryck i lagtexten föreslc'tr lagr[idet. att i andra stycket av nu förevarande 

paragraf i förslaget efter orden "viicka talan" inskjuts "om riitten till 

medlen". 

14 * Med lagrådets förslag till disposition av 3 kap. bör första ledet i 
punkten I i denna paragrar lyda: "utmiitning har skell med stöd av 3 kar. 

7 * I el kr 8 * pii grund av dom. utslag eller beslut od1 cxckutionstitcln ej 

har vunnit laga kran··. 

20 ~ Lagrädet föreslitr. att denna paragraf jiimkas enlighet med vad 

lagrådet har anfört därom undn :! kap. 26 ~-

21 * Om i enlighet med lagrådets förslag: bcstiimmclscn i tredje stycket 

av 7 * utgår. förfaller belwvet av undantagsregeln i nu förevarande para

grafs andra mening. 

14 kap. 

I och 3 ** När utmiitt egendom säljs exekutivt. uppkommer frägan vilken 

rättsställning exekutivköparen intar. Problemet har skilda aspekter. Av 

intresse är i första hand i vad må11 den exekutiva försäljningen har avtals

rättsliga verkningar och betydelst:n i det hänseendet av att hiir är thig:<i om 

en försäljning som sker tvängsvis av myndighet i en särskild. av offentlig

rättsliga regler bestämd ordning En annan sida av prnblemet rör den 

exekutiva försäljningens sakriit!sLga verkningar. dvs. här frågan i vad miln 
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eller under vilka betingelser exekutivköparen skall :ltnjuta skydd mot 

tredje mans anspräk på äganderiitl eller hegränsad sakriilt till den försålda 

egendomen. 

Giillande lagstiftning om exekutiv försäljning av fast egendom. regi

strerat skepp (varmed i det följande avses även registrerat skeppsbygge) 

och registrerat luftfartyg (reservdelar) innehåller vissa regler av betydelse 

för exekutivköparens ställning i det förra avseendet; angående de sakrätts

liga verkningarna finns beträffande fast egendom och skepp hestiimmelser 

i 213 a § UL. I fråga om lös egendom i allmänhet finns däremot ej - med 

ett par speciella undantag - någon direkt reglering i Jag i nt1got av angivna 

avseenden. 

Lagrådet bortser till en hörjan från fast egendom. skepp och luftfartyg 

och riktar uppmärksamheten först på lös egendom i allmiinhet. 

De uttalanden som har gjorts i den juridiska litteraturen synes närmast 

ge vid handen. att man har haft som utgångspunkt att en exekutiv försiilj

ning leder till ett köpeavtal som åtminstone i princip är underkastat all

männa avtals- och köprättsliga regler (set. ex. Almen: Auktion Ils. 17:"-

176 och Almen-Eklund: Om köp och hyte av lös egendom. 4. uppi. 1960 s. 

13 vid not 49; jfr JO:s ämbetsberättelse 1970 s. 321 f och diir anmiirkt 

litteratur). Frågan om de obligationsriittsliga verkningarna av en exekutiv 

försäljning har emellertid inte hehandlats mera utförligt. Någon ing{iende 

uppmärksamhet har inte ägnats det förhållandet att det hii; är fraga om ett 

köpeavtal som är tillkommet genom ingripande av offentlig myndighet och 

att det inte är godsets iigare. utmätningsgiildenären. som iir den handlande 

på säljarsidan. De särskilda problem som uppstår till följd av att den 

exekutiva försäljningen - hetraktad som ett led i det exekutiva förfarandet 

- kan överklagas och hävas i exekutiv ordning har sillunda i stort sett 

lämnats åt sidan. 

Riittspraxis lämnar ej något entydigt hesked hur de antydda frftgorna är 

att !i.isa. Motiveringen till vissa domstolsavgöranden ger visserligen anled

ning till antagande. att man diir utgiilt från alt ett beslut. varigenom hiigre 

instans upphäver en exekutiv försiiljning. tar verkan i förhållande till 

köparen. dvs. att själva köpet. sett som ett avtal. bringas om intet <set. ex. 

NJA 1922 s. 57 och s. 4o4 samt 1977 s. 353). Mer bestämda slutsatser kan 

dock inte dras av föreliggande domstolsavgöranden - mtihiinda kan ver

kan för köparen av ett undanröjande vara att bedöma olika beroende på 

grunden till undanröjande! och köparens vetskap om denna. An mindre 

kan det utläsas. att ett heslut om hävande av en exekutiv försäljning i och 

för sig utgör underlag för ett tvångsingrirande mot köparen for att fri 
godset åter. 

Det remitterade förslaget tar inte upp några lagregler i ämnet och ägnar 

inte heller någon ingående uppmiirksamhet åt de angivna problemen. För

slaget innehåller sålunda inte någon analys av giillande rätt eller någon 
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samlad rt:dogörelse för förslagets ståndpunkt. I olika sammanhang gjorda 

motivuttalanden mäste d[i11'ör tjiina till ledning för försti'lelst:n av förslaget. 

Lagberedningen torde i ett tidigare skede av sitt arbele ha utg[tfl fr;in alt 

det köp som kommer till stftnd genom t:n exekutiv försiiljning iitminstonc i 

vissa hänseenden är underkastat vanliga köprättsliga regkr (se Utsök

ningsrätt IV. SOU 1966: 7. s. 92 n. Uttalanden av beredningen 11ch föredra

gande statsrådet i motiven till UB tyder däremot pi\ att man nu anser köpet 

och dess verkningar vara att bedöma frän enhart l1ffentligriittsliga syn

punkter. Enligt detta betraktelsesätt skullt! alltså köpet vara bero.:nde av 

huruvida försäljningen överklag.;1s - vilket skall ske inom tre veckor -

och. i fall så sker. huruvida beslutet hiirom blir slutligt fastställt av högn: 

instans. Detta innebär att. om försiiljningen efter klagan blir upphiivd. 

avgörandet i sig självt innefattar ett hävamk av köpet och detta helt 

oavsett huruvida ett hävande kunnat grundas pil avwls- eller köpriittsliga 

regler. Det exekutiva köpet skulle med andra ord vara villkorat och bli 

slutgiltigt bindande först i och med att forsiiljningen. betraklad som ett 

beslut av offentlig myndighet. vinner laga kraft. I motiven uttalas. att s<lld 

egendom skall kunna omedelbart överlämnas till köparen niir denne har 

betalt köpeskillingen. Beträffande köparens ställning under den tid köpet 

iir svävande sägs ingenting uttryckligt, men innebörden torde vara att en 

köpare som fått godset i sin be:;ittning skall vara oförhindrad att l. ex. 

avhända sig godset utan att ådra ;ig n;lgra förpliktelser. Om han diiremot. 

niir beslutet om hävande av försiiljningen tar åt sig laga kraft, fortfarande 

förfogar över godset. skulle be~;lutet i sig innefatta '.,?rund fiir godsets 

tvångsvisa återtagande. Å andra sidan skulle med fcirslagets grundsyn 

möjligheten att angripa kiipet efter det försäljningen vunni1 laga krafl vara 

utt:sluten. Sf1 t. ex. skulle köparen i detta hige vara avskuren frän möjlighe

ten att på köpriittsliga grunder rn kiipet hiivt eller köpeskillingen nedsatt. 

Att förslaget har den angivna innebörden bestyrks i viss miin av den 

föreslagna regeln i I ~ av förevarande kapitel om exekutivköparens stiill

ning i förhiillande till tredje man. wm gör anspräk pil godset. Enligt regeln 

skall köparen i detta hänseende rn samma skydd som tillkommer köparen 

vid en frivillig försäljning. men skyddet skall inträda först i och med att 

försäljningen vinner laga kraft. Skyddet mot tredje man skall alltså enligt 

uttrycklig bestämmelse i förslaget vara helt beroende av att försiiljningen 

står fast, och det ligger vid si'tdant förhålland.: niira till hands att utg~t från 

att även själva köpet avses vara s•iivande till denna tidpunkt. 

Förslaget. sålunda fattat. innebär ä ena sidan. att det exekutiva köpet av 

lös egendom i allmänhet skulle vara helt beroende av att försäljningt:n 

vinner laga kraft och. a andra sidan, alt köret när sä har skett inte ens på 

köprättsliga grunder skulle kunna angripas. Att köpets besti\nd på detta 

sätt görs beroende av huruvida en myndighetsåtgärd är giltig fdn offentlig

rättsliga synpunkter överensstiimmer ej med vad som för antas vara giillan-
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de rätt. Mot införandet av en ordning, som ger det exekutiva köpet denna 

rättsliga innebörd, kan vägande invändningar riktas. 

Samtliga de i ett mål om utmätning berörda intressenterna har ett gemen

samt intresse: att verkställigheten ger bästa möjliga ekonomiska utbyte. 

dvs. att den utmätta egendomen säljs till högsta möjliga pris. I vad mån det 

ändamålet blir tillgodosett är uppenbarligen till väsentlig del beroende av i 

vad mån de regler och villkor som skall gälla för avyttringen av egendomen 

ger den tilltänkte köparen trygghet i hans förviirv resp. under vilka beting

elser de ger honom möjligheter all frånträda förviirvet. 

Man har anledning utgå från att en försäljningsordning, som innehiir att 

beståndet av köparens förvärv görs beroende av giltigheten av en myndig

hetsåtgärd, skulle inverka i hög grad menligt på köpheniigenheten eller i 

varje fall på möjligheterna att vid exekutiv försäljning uppni·i priser i paritet 

med de allmänna marknadsvärdena. Härtill kommer. att den tilltiinkta 

ordningen, fullt ut genomförd, torde förutsätta att de enskilda köparnas 

namn och adress alltid antecknas. Även en sfidan iltgiird torde inverka 

negativt på köpbenägenheten och dessutom medföra ett administrativt 

merarbete. Likasä torde köpbcnägenheten påverkas ogynnsamt av att 

köparen blir avskuren från möjligheten att angripa köpet pft avtals- eller 

köprättsliga grunder. 

En annan komplikation ligger i. att den tilltänkta ordningen förutsätter 

en reglering av hur en återgång av en exekutiv försiiljning av lösöre. som 

har lämnats ut till köparen redan vid försäljningen. skall kunna genomföras 

i fall då den exekutiva försäljningen hiivs men köparen inte frivilligt äter

lämnar egendomen. Det är av uppenbara skäl uteslutet att lilla den över

domstol som i utsökningsmålet prövar försäljningsbeslutet därvid också -

som första instans - ta ställning till de civilriittsliga frågor som en återgiing 

av köpet aktualiserar och träffa ett avgörande som kan tjiina som excku

tionstitel för ett t vångsvis {1tertagande av egendomen. Än mindre kan det 

komma i fråga att tillägga kronofogdemyndigheten befogenhet att enbart 

på grundval av utslaget i målet om försäljningens upphiivande handriick

ningsvis återta egendomen utan att köparen har nilgon möjlighet att ff1 de 

civilrättsliga frågorna - exempelvis rörande betydelsen av omsUindighcter 

som har inträffat under det att han haft egendomen i sin besittning -

prövade av domstol. I fall d{i myndigheten inte kan n<I en uppgörelse med 

köparen skulle det således bli nödvändigt att en exekutionstitcl för egendo

mens återtagande utverkas vid domstol. En sil.dan ordning skulle självf"alkt 

komplicera och fördröja förfarandet. 

Vad som nu har anförts leder lagrådet till den bestiimda slutsatsen att 

den enligt rcmissprotokollct tilltiinkta ordningen - när det giiller lös egen

dom i allmänhet - skulle i avsevärd män äventyra omsiittningstrygghetcn 

och inverka menligt pä det exekutiva förfarandets effektivitet. En sädan 

ordning bör därför inte genomföras. 

Utgångspunkten bör enligt lagrådets uppfattning alltjiimt vara. att en 

35 Riksda~e11 /'180/81. I sam/. Nr 8. Dd 2 
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exekutiv försäljning leder till ett köpeavtal och att exekutivköparens rättig

heter och skyldigheter på grund av avtalet bestäms av allmänna avtals- och 

köpriittsliga regler: det exekutiva köpet blir alltså ej - utan att särskild 

överenskommelse därom triiffots - för sin fullbordan eller sitt bestånd 

avhängigt av att den exekutiva försäljningen. som myndighetsåtgärd be

traktad. står fast. En annan sak iir. att iiven från denna utgångspunkt 

köpeavtalets innebörd i det särskilda fallet kan röna inverkan av att avtalet 

på säljarsidan inte har ingåtts frivilligt av den försålda egendomens ägare 

utan har slutits under medverkan av offentlig myndighet som ett led i ett 

tvångsförfarandc och i en av särskilda offentligrättsliga regler bestämd 

ordning. I vad mån den exekutiva försäljningens offentligriittsliga karaktiir 

kan komma att influera på den civilrättsliga bedömningen kan inte besva

ras generellt. Det är en fråga som får avgöras i rättstillämpningcn under 

hänsynstagande till omständigheterna i det särskilda fallet. 

Den grundsyn som lagrådet sålunda vill anlägga på det exekutiva köpet 

strider inte mot lagtexten i det remitterade förslaget. som i fråga om lös 

egendom ger endast ett fåtal regler av obligationsriittslig karaktär. Lagrå

det utgår från att. om lagförslaget i oförändrat skick upphöjs till lag. denna 

grundsyn blir ledande för riittslilliimpningen. Ett genomförande av den i 
remissen tilltiinkta ordningen ~;kulle diiremot kräva särskilda lagregler i 

flera hänseenden. 

Regler av obligationsrättslig karaktär i den meningen. att de i vissa 

hänseenden bestämmer de rättigheter och skyldigheter som följer av en 

exekutiv försäljning av lös egendom i allmänhet. finns it. ex. 9 kap. 5 ~-Av 
dessa regler följer bl. a .. att handpenning skall betalas genast och godset 

hf1llas inne tills full betalning sker. Självfallet möter det inte hinder att det i 

andra hiinseenden än dem lagen uttryckligen reglerar triiffas överenskom

melse om siirskilda avtalsvillkr·r. Detta kan vara befogat med hiinsyn till 

att egendomen är särskilt värdefull eller av speciell beskaffenhet. En annan 

fråga är. i vad mån en kronofogdemyndighet skall ha befogenhet att avtala 

speciella villkor. Denna fråga torde kunna närmare regleras genom vcrk

stäl lighctsförcskrifter. 

I I * av förevarande kapitel ges. s~1som redan niimnts. en grundläggande 

bestämmelse om det sakrättslif:a skydd som en exekutiv försäljning ger 

köparen. Bestämmelsen blir som fliljd av de särskilda reglerna i 3 ~ i 

kapitlet tillämplig endast beträffande annan lös egendom än registrerat 

skepp. Den inncbiir i prin.:ip. all: en exekutivköpare åtnjuter samma skydd 

som tillkommer köparen vid cri frivillig försäljning. Skyddet avses dock 

inträda endast under förutsiittning alt den exekutiva försäljningen vinner 

laga kraft. 

Som förut har nämnts innehtdler gällande lag inte någon bestämmelse 

om under vilka förutsättningar den som vid exekutiv försäljning förvärvar 

lös egendom i allmiinhct blir skyddad mot tredje mans anspråk på egendo

men. Visserligen torde. som har anförts i remissprotokollet. som princip 
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gälla att exekutiv försäljning inte ger köparen biittre rätt iin frivillig försälj

ning. Lagberedningen har emellertid uttalat. att riittsläget är något osäkert 

i fråga om lösöre. Enligt vissa uttalanden i doktrinen. till vilka beredningen 

i detta sammanhang hänvisar llJtsökningsriitt XII. SOU 1973: 22. s. 407 

not I), kan det ifrågasättas om inte exekutiv försiiljning av lösöre i!tminsto

nc i vissa situationer ger en köpare sakrättsligt skydd oberoende av god 

tro. 

Oavsell hur det förhåller sig i sistniimnda hiinseende kan man enligt 

lagrådets mening i alla händelser utg<t från att en exekutivköpare av lösöre 

enligt gällande rätt blir skyddad mot tredje mans anspråk pf1 egendomen. 

om han har fått denna i sin besittning och diirvid var i god tro. Enligt 

giillande lag är talan mot exekutiv försäljning inte inskränkt till viss tid. och 

sådan försiiljning vinner följaktligen över huvud taget inte laga kraft. Det iir 

sålunda tydligt, att exekutivköparens skydd intriider oberoende av huruvi

da försäljningen överklagas och mahända sedermera upphiivs. Rtittslligct 

torde i princip vara detsamma i frftga om annan lös egendom än lösöre. 

under förutsättning att egendomen enligt allmiinna regler över huvud taget 

kan bli föremål för exstinktivt godtrosförviirv. 

Lagberedningen övervägde en reglering som skulle innebiira. att exeku

tiv försäljning av annan lös egendom iin registrerat skepp över hela linjen 

skulle medföra ovillkorligt skydd för kiiparen utom i l'all dit denne "förfarit 

svikligt". Enligt beredningen skulle emellertid en s;ldan lösning forutsiitta 

att staten ildiidde sig ett ersättningsansvar gentemot den tredje man som 

till följd av regleringen kunde tillfogas riiltsförlust. och beredningen ansäg 

sig inte kunna utgå frfm att statsmakterna skulle vara beredda att ikliida 

staten ett sfidant ansvar. Beredningen utformade diitför sitt förslag friin 

den utgångspunkten att staten inte intriider som garant. Föredragande 

statsrådet har anslutit sig till beredningens uppfattning och har i princip 

godtagit beredningens förslag. 

Lagrådet har för sin del inte någon erinran mot föredragandens stånd

punkt att exekutivköparen i sakriittsligt hiinseende inte skall ges en biittre 

ställning än den som förviirvar egendom genom clt frivilligt kiipcavtal. 

Som en följd av den föreslagna bestämmelsen i I *skulle emellertid e.xeku

tivköparen i regel komma i en stiillning som iir frftn hans synpunkt siimrc 

iin den han skulle ha fatt vid ett frivilligt köp. Så skulle bli fallet df1 han 

redan i samband med den exekutiva försiiljningen får egendomen utliimnad 

till sig och därvid iir i god tro. Dd sakriittsliga skyddd skulle nämligen 

intriida endast under förutsiittning att den exekutiva försiiljningcn. betrak

tad som en myndighetsåtgiird. därefter vinner laga kraft. 

Lagriidet ställer sig ytterst tveksam till tanken att i v;\r lagstiftning införa 

en regel med verkan att det sakriittsliga skyddet blir villkt,rat pil detta siitt. 

Motivet till att godtroende förvärvare vid frivillig försiiljning kommer i 

åtnjutande av ett sakriittsligt skydd vid besittningsövergiingcn iir att söka i 

intresset av säkerhet och snabbhet i omsättningen. Detta intresse gör sig 
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lika starkt gällande niir fråga iir ·Om exekutiv försiiljning och måste hiir. lika 

väl som vid frivillig försäljning. tillerkännas avgörande hetydclse. 

Lagrådet föreslår alltså. att orden "som har vunnit laga kraft" i den 

föreslagna lagtexten utgår. 

Vad lagrådet hittills har anfö~t under detta kapitel har tagit sikte pi\ lös 

egendom i allmänhet. I fråga om fast egendom. registrerat skepp och 

registrerat luftfartyg är gällande regler om exekutiv försäljning i allt väsent

ligt i sak oförändrade överförda till U B. Detsamma gäller reglerna om 

exekutivköparens skydd mot anspråk från tredje man. niir köpet avser fast 

egendom eller skepp. De sistniimnda reglerna. som iir upptagna i 3 * av 

förevarande kapitel. föreskriver - i likhet med den av lagrådet nyss 

behandlade bestämmelsen i I ~i - att sakriittsligt skydd inträder under 

förutsältning att den exekutiva försäljningen vinner laga kraft. I fråga om 

det sakrättsliga skyddet för exekutivköpare av luftfartyg gäller. i avsaknad 

av särreglcr härom. vad som fornt har anförts med avseende p{i lös egen

dom i allmänhet. 

Även i fråga om exekutiv förs;:iljning av fast egendom. skepp och luft far

tyg bör utgångspunkten vara att exekutivköparens rättigheter och skyldig

heter i förhållande till säljarsidan bcstiims av allmiinna avtals- och köp

rättsliga regler enligt den grundsyn som lagrådet här har anlagt på exekutiv 

försäljning av lös egendom i allmiinhet. 

All märka är all regleringen - i gällande lagstiftning och i förslaget - av 

den exekutiva försäljningen av fast egendom inneh~lller ett nertal bestiim

melser av obligationsrätlslig innebörd i den meningen att de hlir bestäm

mande för köpevillkoren. Som följd av dessa bestiimrnelser (se bl. a. 12 

kap. 44 ~ UB;jfr4 kap. 5 ~ JBJ hlir köpet otvivelaktigt beroende av all den 

exekutiva försäljningen. betraki:ad som myndighetsätgiird. står sig. Att 

köpevillkoren får sitt innehåll pä detta sätt är inte något som strider mot 

nämnda grundsyn angående det ·~xekutiva köpets natur. 

Gällande lagstiftning angående det exekutiva fastighetsköpet innebiir 

alltså i anmiirkta hänseenden. alt såviil köpets bestånd som köparens 

skydd mot anspråk från tredje man knyts till det riittsfaktum att Jen 

exekutiva försäljningen som myndighetsåtgiird står fast. Att det hiir tilliim

pas principer som avviker från dem som giiller - och enligt lagrådets 

mening alltjämt bör gälla - i fråga om exekutiv försäljning av lös egendom 

i allmänhet är naturligt. eftersom det även vid frivillig överlåtelse av fast 

egendom gäller särskilda regler. 

I fråga om exekutivt köp av sktpp eller luftfartyg innehiiller inte gällande 

lag - och således inte heller U B - några uttryckliga bestiimmelser av 

obligationsrättslig karaktär. varigenom köpet för sin fullbordan eller be

stånd görs beroende av att försäljningsbeslutet stiir fast. Regler i giillandc 

lagstiftning vid sidan av U B har ·~mellertid den innebörden att de otvivel

aktigt återverkar på villkoren för Jet exekutiva köpet. När det giillcr skepp 
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måste det sMunda pil grund uv innchiillet i lags1iftningen om skeppsregi

strering samt om sjöpantriitt rn.:h skeppshypotek - vilken delvis iir utfor

mad med motsvarande regh.:r för fast egendom som förebild - anses ingil 

som en avtalsrättslig förutS:ittning för det exekutiva köpet att detta for sitt 

bestånd är beroende av att den exekutiva försiiljningen såsom myndighets

[itgärd bestfir. Samma förutsiittning får anses giilla vid exekutivt köp av 

luftfortyg på grund av inneh{illet i den siirskilda lagregleringen om inskriv

ning av rätt till luflfartyg och om pantriitt i luflfartygscgendom. 

Det stadgande i lag. enligt vilket också det sakriittsliga skyddet vid 

exekutivt köp av skepp knyts till det riittsfaktum att försiiljningsbeslutet 

står fast. infördes år 1973 i samband med tillkomsten av nyss berörda 

lagstiftning om skepp. vilken föranleddes av Sveriges tilltriide till en inter

nationell konvention om sjöpanträtt och fartygshypotek. Den ordning som 

nu gäller i fråga om exekutivköparens sakriittsliga skydd ingår hiir således 

som ett led i ett vidare regclsystem med sjöriiltslig anknytning. I föreva

rande lagstiftningsärende föreligger inte tillriickligt underlag för en om

prövning av detta regelsystem. 

Som lagrådet har anfört i inledningen till sitt yttrande har lagrådet ansett 

sig i princip inte böra ingå i någon saklig granskning av de delar av balken 

som grundar sig på och i sak i allt väsentligt överensstiimmer med lagstift

ning som på grundval av förslag av lagberedningen har genomförts under 

1960- och 1970-talen. Detta gäller bl. a. bestämmelserna i 10-12 kap. om 

exekutiv försäljning av registrerat skepp. registrerat luftfartyg resp. fast 

egendom samt i anslutning diirtill även de nu berörda bestiimmelserna i 3 * 
av förevarande kapitel. Det innebiir bl. a .. alt lagrådet inte från sakliga 

synpunkter har tagit närmare ställning till huruvida den i det föregående 

beskrivna ordning som innebiir. att exekutivt köp av egendom av nu 

angiven art för sin fullbordan eller sitt beständ görs beroende av att den 

exekutiva försiiljningen vinner laga kraft. är i allo iindamiHsenlig eller 

lämplig. 

Lagrådet utgår således från att denna ordning - som med hänsyn till den 

särskilda beskaffenheten av egendomen o<.:h de speciella och komplicerade 

panträttsliga reglerna kan ha goda sk:'.il för sig - kommer att bestå. Lagrå

det vill emellertid från denna utgångspunkt fästa uppmärksamheten på att 

exekutivköparen i hithörande fall till följd av vissa av de regler i 10. 11 

resp. 12 kap. som giiller hans rättigheter och skyldigheter kommer att inta 

en svag och osäker ställning. Dessa regler innebiir niimligen att köparen. 

även om den exekutiva försäljningen överklagas och köparen alltså ris

kerar att köpet inte fullbordas. är ovillkorligen skyldig att betala hela den 

kontanta delen av köpeskillingen. som i vissa fall kan belöpa sig till stora 

belopp, och att han. vare sig han har tilltriitt den fasta egendomen resp. fått 

skeppet eller luftfartyget i sin besittning eller ej. iir bunden under hela den 

tid frågan om köpets bestånd står öppen; det kan här komma att röra sig 

om lång tid. Endast i fall dil köparen p~\ grund av ett inhibitionsbeslut 
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hindras att tillträda resp. fä besittning till egendomen har han möjlighet all 

friintriida köpet. och den rätten intriider först efte;· tre månader. Denna 

ordning kan uppenbarligen leda till ekonomiskt avbriil:k för köparen. Här

till kommer. all köparen i samtliga fall torde ha att stf1 för kostnaderna för 

egendomens v~inl och förvaltning från del han har betalt köpeskillingen 

och till dess besviircn har slutligt prövats. 

Exekutivköparen riskerar allt:iil att göra ekonomiska förluster i händelse 

den exekutiva försäljningen överklagas. Förhandenvaron av denna risk är 

ägnad att allmänt sett minska köphenägenheten och i varje fatt att pressa 

priserna vid exekutiva försiiljningar. 

Mot denna bakgrund vill lagrfalet förorda. all del i Himpligt sammanhang 

företas en öv::rsyn av hithörande besliimmelser i U U i syfte att forhiitlra 

köparens stiillning och diirmed >tiirka effektiviteten i del exekutiva förfa

randet. 

2 * Sitsom lagr~1det har anfört vid behandlingen av 4 kap. bör ckn om

stiindigheten att tredje man ej har efterkommit förcliiggande enligt 4 kap. 

20 eller 25 ~ ej p{1verka tredje mans möjligheter alt vindicera egendomen 

frän exekutivkiiparen. I konsekvens härmed hör paragrafens andra mening 

utgå. 

Under förevarande paragraf har föredragande statsrf1dct med anledning 

av ett remissyttrande uttalat sig i friigan om exekutivköparens skydd mot 

tredje mans iiganderiil!sanspri'tk i det fall att utmiilningsfordringcn iir för

enad med pant- eller retentionsriitt i den utmiilta egendomen. Statsriidct 

anser att. eftersom horgeniircn på grund av sin siikerhetsriitt varit heriitti

gad att la egendomen i anspr<'1k oavsel! vem som var iigarc. exekutiv

köparen iir skyddad mot anspriik frfin tredje man fastiin egendomen vid 

tiden för utmätningen tillhörde l;.enne. 

Si.lsom framgiir av vad lagrädd tidigare yttrat kan inte enbart den om

s!iindigheten att utmiitningsfordringen är förenad med pant- eller rcten

tionsriill i viss egendom medföra. att en utmiitning av egendomen. som 

eljest ej skulle ha fått ske. hlir h1~riittigad. Hiirav följer ocks~t. all den som 

har forviirvat egendomen vid exekutiv försiiljning inte iir skyddad mot 

tredje mans anspri:ik endast pii den grund att fordringen har siirskild för

månsrätt i det utmiitta. 

4 och 5 ~~ Skadest<"rndsbestiimmelserna i dessa paragrafer saknar mot

svarighet i gällande lag. Enligt förslaget skall giildcniiren pi\ strikt grund 

ersiilta köparen resp. rätte ägaren av det utmiitta dennes skada. i den mån 

försiiljningen har lett till alt fordran mol gäldenären har blivit betald eller 

att giildeniiren sjiilv har fatt del av köpeskillingen. En sädan ansvarsregcl 

låter sig vm förena med allmiinna grundsatser om obehörig vinst. och det iir 

inte osannolikt att giildeniiren iivcn utan siirskilt lagstöd skulle under 

hiinvisning till sådana grundsal:ier kunna liliiggas crsiillningsskyldighet. 
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Det iir dock en fördel att frägan blir uttryckligt regkrnJ. och förslaget 

föranleder i denna del inte nilgon erinran frän lagri\dets sida. I redaktionellt 

hänseende bör emellertid 4 * första stycket första meningen jiimkas. sii att 

därav klarare framgår att giildeniirens ansvarighet iir underkastad en be

gränsning till de belopp varmed h<ins förmögenhetsstiillning h<tr förbiitt

rats. 

Om giildeniiren har "förfarit vfirdslöst i målet". skall han enligt förslaget 

bära ett obegränsat ansvar för den skada han diirigenom har tillskyndal 

exekutivköparen eller riitte iigaren. Del iir s{tledes fdtga om ell eulpaansvar 

för ren förmögenhetsskada. Hiir torde friimst itsyftas de situatillller dii 

gälcknären känt till eller bort kiinna till att den utmiitta egendomen inte 

tillhörde honom eller att en utmiitt fordran av löpande karaktiir inte tillkom 

honom. 

Lagdtdel har inte någon erinran i sak mot Jenna ansvarsregel. Det synes 

emellertid inte finnas nägot skäl att formellt begriinsa de fall dii obegriinsat 

ansvar skall inträda till situationer dt1 giildenärcn har förfarit viirdsliist. 

Självfallet skall ett obegränsat ansvar inträda iiven i fall dii giildeniiren haft 

full insikt om rätta förhi"illandet betriiffande iiganderiitten men underliitit alt 

upplysa kronofogdemyndigheten diirom och allts(1 uppsiitligen har vällat 

den uppkomna skadan. Detta bör enligt lagrfadets mening pi\ siitt som iir 

brukligt i skadeständsriittslig lagstiftning komma till uttryck i lagtexten. Av 

lagtexten bör för fullständighetens skull ocksä frarngi1. att ersiiltningsskyl

dighet inträder barn under förutsättning att Jet rtiJer orsakssammanhang 

mellan gäldenärens vållande och den uppkomna skadan. 

Goda skiil talar enligt lagrådets mening för att m:ks~I en borgeniir - vare 

sig frfiga är om sökanden eller annan borgenär - sl\all vara skyldig att 

ersätta exekutivköparen resp. riitte iigaren skada som borgeniiren har 

vållat den andre. Lagradet vill emellertid ifrägasiitta lim den föreslagna 

bestämmelsen i ämnet i 4 ~ andra stycket har fatt en iindamillsenlig utform

ning. Det iir för övrigt inte helt klart vilken saklig innebörd bestiimmelsen 

har. 

Av motiven synes till en bö1jan framgil. att borgeniirens ansvarighet 

alltid skall vara begränsad till det belopp han har uppburit ur köpeskil

lingen som betalning för sin fordran. Detta avses följa av att borgeniiren 

enligt lagtexten är ersättningsskyldig "i den mtm han har fött betalning··. 

Vidare skall enligt motiven borgenärens onda tro hiinföra sig till frilgan 

huruvida borgenären ägde rätt till betalning ur köpeskillingen. Tanken 

synes vara. att en borgenär. som har siirskild förmilnsriitt i den utmiitta 

egendomen och därför - materiellt sett - har riitt till betalning ur egen

domen. alltid undgår skadeståndsskyldighct. alltså även om han före egen

domens försäljning kände till eller bort kiinna till att den ulmiilla egen

domen inte tillhörde gäldenären. under det att en sökande som inte hade 

sådan förmånsrätt - annan borgenär än sökanden kan inte utan att vara 

förmånsberättigad uppbära någon betalning - blir skadeståndsskyldig. om 
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han. när han mottog betalningen. insåg eller borde ha insett att egendomen 

tillhönh: tredje man och följaktligen ocksft att han inte hade rtitt att uppbä

ra betalning. 

Lagrådet kan fi.ir sin del inte godta en s{1dan reglering. En borgenär som 

för sin fordran har l. ex. panträtt i lös egendom har visserligen en materiell 

riitt att i den ordning rättsordningen anvisar gi\ra sig betald ur panten. om 

gäldenären inte frivilligt betalar fördringen. Den riitten har borgenären 

även om panten tillhör annan iin giildenären. Men om inte borgenären 

enligt avtal med pantens iigare har riitt att själv realisera panten och om 

han inte vill använda sig av det speciclia fö1farande för pantrcalisation som 

n:gleras i 10 kap. 1 * handelsbalkcn. m{iste han söka utmätning. Härför 

kriivs en exekutionstitel. Med en exekutionstitel mot giildenären kan han 

fä utmätning i panten. om denna tillhör giildenären. Om däremot panten 

tillhör en tredje man. miiste borgenären skaffa sig en exekutionstitel mot 

pantens iigare. och detta iiven om han sjiilv har panten i sin besittning. 

Om borgenären i tro att gäldentiren är iigare till panten söker utmätning i 

denna med stöd uteslutande av en exekutionstitel mot gäldeniiren och rätta 

förh{1llandet betriiffande äganderätten inte uppdagas i utmätningsmalct 

samt panten blir exekutivt såld till en godtrnende förviirvare. får borgenä

rens pantriill anses ha övergått ti I en riitt till betalning ur köpeskillingen. I 

det fall däremot dä borgeniiren vd eller har skiilig anledning misstänka all 

panten tillhör annan tin giildeniire1 och likviil söker utmiitning i panten med 

stöd av en exekutionstitcl mot giildeniiren samt underlåter att upplysa 

kronofogdemyndighekn om vad han kiinner till. ffir det anses uteslutet. all 

horgeniiren. sedan panten har fi.irsålts exekutivt. skulle mot den skadeli

dande riitte ägarens eller. om iigaren lyckats vindicera egendomen från 

köparen. dennes ersättningsanspräk kunna äberopa att han ägde riitt till 

betalning ur egendomen. Borgeniiren har ju i ett sådant fall genom att 

uppsi'ttligen eller av vårdslöshet vilseleda kronofogdemyndigheten - och 

därmed oeksti exekutivköparen - villlat rätte ägaren resp. köparen en 

ekonomisk förlust. och han hör dil i prim:ip. lika viil som en i motsvarande 

hänseende culpös giildenär. vara skyldig att ersiitta den uppkomna skadan. 

Motsvarande giiller i princip dc1 borgeniir som inte själv är utmiitnings

sökande men som har siirskild förmrrnsriitt i utmätt egendom. Om en sådan 

borgenär med vet~kap eller skälig misstanke om att egendomen inte tillhör 

utmiitningsgäldeniiren gör anspråk pii betalning utan att upplysa om vad 

han vet eller misstiinker och pankn försiiljs samt riitte iigaren eller exeku

tivköpan:n lider en förlust. hör denne borgeniir på samma siitt vara skyldig 

att ersiitta skadan. Han har ju vällat skadan. uppsc"itligen eller av vårds

löshet. En sak för sig iir. att en sådan borgeniir. till skillnad från sökanden. 

som kan och bör i\terkalla sin utmiitningsansökan eller i va1je fall anvisa 

annan egendom till utmiitning om :·ian kommer i ond tro hetriiffande ägan

deriitten. inte kan hindra att utmiitningsförfarandet fortsiitter. Man kan 

därför inte stiilla annat krav på en .cke utmiitningssökande borgeniir iin att 
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han. i samband med att han anmiiler sin fordran. försöker medverka till 

rättelse av den felaktiga utmiitningen genom att upplysa kronofogdemyn

digheten om vad han känner till i äganderii1tsfrf1gan. Om egendomen likväl 

säljs - eller kanske redan iir såld - kan nägol v[1llande till uppkommen 

skada för rätte ägaren eller köparen uppenbarligen inte läggas denne bor

genär till last. Huruvida en underlåtenhet från hans sida alt före försiilj

ningen vara verksam för att det bringas klarhet i äganderii1tsfrf1gan skall 

medföra skadeståndsskyldighet blir beroende dels av vilka krav man i olika 

situationer anser sig hiira sliilla p<l honom alt vara aktiv i detta hänseende 

- dvs. av själva culpahedömningen - dels av huruvida det kan anses ha 

förelegat adekvat kausalitet mellan hans försummelse och skadan. dvs. 

huruvida det kan antas att ett ingripande frf111 denne borgenärs sida verkli

gen skulle ha hindrat en försiiljning. I båda dessa hänseenden för det 

överlämnas åt rättstillämpningen att träffa avgörandena i de enskilda fallen 

med tillämpning av allmiinna skadeståndsriittsliga grundsatser. 

Av det anförda följer. att det avgörande för om en horgeniir skall ådra sig 

skadeståndsskyldighet mol riilte ägaren resp. exekutivköparen inte bör 

vara huruvida borgenären var i ond tro niir han mottog betalningen - vare 

sig i själva äganderältsfrågan eller i fråga om rätten till betalning - utan 

huruvida han vållat skadan. uppsåtligen eller av vårdslöshet. vilket i hithö

rande fall i praktiken regelmässigt torde vara liktydigt med alt han vid tiden 

för egendomens försäljning kände till eller horde ha kiint till att den utmätta 

egendomen inte tillhörde giildeniiren men likviil underlät att söka få rät

telse till stånd. 

Den föreslagna bcgriinsningen av en culpös - enligt förslaget "ond

troende" - borgenärs crsiittningsskyldighet till det belopp varmed han har 

uppburit hetalning i f'örening med föreskriften att borgeniiren svarar "'soli

dariskt med gäldenären" avses sannolikt inncbiira. all om giildenärcn 

svarar oheroende av v<°1llande och iiven har hetalt skadestånd motsvarande 

vad som har tillgodoförts honom. horgenären inte kan f\liiggas något skadc

ståndsansvar alls. även om skadan överstiger delta belopp. Ehuru det inte 

klart framgår av vare sig lagtext eller motiv avser förslaget möjligen också. 

att borgenären, om han nödgas utge skadeständ. alltid skall ha en <°1ter

kravsrätt mol giildenären. alltså även i fall di\ denne inte har varit vt1llande 

till skadan. En sådan återkravsriill skulle vara liktydig med att borgenärens 

ursprungliga fordran mot giildcniiren "återuppst[1r'' i samma miln som 

borgenären utger ersättning till den skade lidande. 

Men om detta iir förslagets innehörd. är det trots lagtextens lydelse 

sakligt sett inte friiga om något skadeståndsansvar för borgenären utan 

endast om en skyldighet för denne att läta den hetalning han har mottagit 

återgå mot att han tar hehälla sitt f'onlringsansprfik mot gtildeniiren. En till

liimpning av den ifrågavarande ansvarsregeln medför dä i verkligheten 

bara att horgcniiren försätts i exakt samma ekonomiska Higc som han 

befann sig i före utmiitningen. diiremot inte all - sf1som iir fallet niir 
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skadestånd utgår - den förlust tredje man har lidit till n{1gon del överflyttas 

från tredje man till borgenären. 

Lagr;'idet kan emellertid for ~;in del inte finna något skäl att i skade

ståndshänseendc behandla en horgeniir. som uppsåtligen eller av vårds

löshet har tillfogat rätt ägare av den utmätta egendomen eller exekutiv

köparen en skada. förmånligare än en gäldenär som på motsvarande siitt 

har varit vållande till skadan. Anser man det över huvud taget motiverat 

att i fall av denna art ingripa med ett pi't culpa grundat skadeständsansvar. 

bör ansvarigheten i förhällande till den skadelidande ha samma omfattning 

för var m:h en av skadev{1llarna. Det saknas följaktligen enligt lagr[1dets 

mening anledning att pt1 siitt som har föreslagits begriinsa en skadevällande 

borgenärs ansvarighet till det bdopp borgenären har uppburit som betal

ning för sin fordran. Några skäl för denna begriinsning har för i1vrigt inte 

heller anförts i remissprotokollet. 

All en skadcvållande borgeniir och giikleniircn skall svara solidariskt för 

skadest[tndct - i den män inte annat föranleds av den bcgriinsning av 

gäldenärens ansvarighet som iiven med lagritdds ståndpunkt skall giilla. 

niir giildeniiren inte har förfarit culpöst - följer redan av sladgandct i 6 

kap. 3 ~ SkL och behöver därför inte särskilt anges hiir. 

Frägan hur ansvarigheten bör slutligt fördelas mellan borgcniiren och 

giildeniircn inbördes bör bedömas med tillämpning av allmiinna grund

satsi:r om ansvarighetens fördelning mellan !lera solidariskt skadest[1nds

skyldiga. varvid sihlana omstiindigheti:r som grunden for envars ansvarig

het och graden av v{tllande kommer i betraktande. I hithörande fall förank

dcr allmiinna grundsatser om obehörig vinst sannolikt. att giildeniiren alltid 

skall i förhållande till en skadesti'mdsskyldig borgeniir slutligt bära skad..:

sti\mlct intill sammanlagda belor·pt:t av vad som har anviints av köpi:skil

lingen till betalning av fordran mot giildenären och vad som har bctalts ut 

till giildeniiren sjiilv; detta torde giilla iiven om giildeniiren inte har varit 

culpös utan svarar p[1 strikt grund. 

Lagrådet vill under hänvisning till det anförda förorda. att 4 ~ i före

varande kapitel ges följande lydelse: 

"4 ~ Om exekutivt silld egendom frångår köparen diirför att giilde

niiren ej var rtitt iigare. iir giildeniiren skyldig att ersätta köparen dennes 

skada. Ansvarigheten är dock bef:ränsad till sammanlagda beloppet av vad 

som har utgått till betalning av frll"dran mot giildeniiren och vad som har 

betalts ut till denne. s:°tvida ej gäldenären har vållat skadan uppsföligen 

eller av vårdslöshet. 

Borgenär. som uppsåtligen elkr av vårdslöshet har vftllat köparen ska

da. iir skyldig att i:rsiitta skadan.·· 

Som en direkt följd av de före~:lagna iindringarna i 4 ~ kommer besliim

melserna i 5 ~ att fä ett iinurat sakligt innchi'tll som överensstiimmer med 

vad lagrädet har anfört i det föreg~it:nde. Hiirutöver vill lagrädet endast 
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föreslå den redaktionella jiimkningen i 5 *·att orden "ersiittning för skada 

som tredje mannen har lidit" ersätts med "tredje mans riitt till ersiittning 

för liden skada .. och att i andra meningen ordet .. Detsamma .. byts ut mot 

··Motsvarande". 

IS kap. 

I * Bland de fordringar för vilka införsel for iiga rum anges i denna 

paragraf "skatter och allmänna avgifter i fall .~om siirskilt föreskrivs". 

Ordalagen iir hiir desamma som i motsvarande stadgande i I * lnfL. 

I anslutning till I kap. 6 ~ U U har lagrCtdet angett vad som brukar förstås 

med skatt och med allmiin avgift .. Mi."ijligheten till införsel för allmiinna 

fordringar av detta slag fanns redan enligt 1917 års införsellag. I samhand 

med tillkomsten av lntl.. konstaterades i lagmotiven tprop. 1968: 130 s. 

119-20) <Jtl uttrycket "allmän avgift" iir obestämt till sitt innehåll. Uttryc

ket kom Joi.:k att behållas i lnfL. Kompletterande föreskrifter utanför lntl.. 

avs[igs kunna skapa klarhet om vilka skatter och avgifter som skulle kunna 

tas ut genom införsel. 

När det gällde alt genom särskilda föreskrirter bestiimma pft vilka skaller 

och avgifter Inll.. skulle vara tilliimplig förutsattes i lagens förarheten att 

återhilllsamhet skulle iakttas. Sil har ocksä skett. Spörsmålet har inte 

närmare berörts i nu förevarande lagstiftningsärende. men samma princip 

torde avses skola giilla vid bcstiimmandet av motsvarande tilliimpningsom

råde för införsel enligt U 13. Det är ocks{\ goda skiil all restriktivt pröva. i 

vilken utstriickning det allmtinna skall fil anviinda sig av institutet införsel. 

I fråga om allmiinna avgifter bör enligt lagr<idcts mening införsel i princip fä 
iiga rum bara för st1dana avgifter som stär skatterna niira i den meningen att 

de har karaktären av pålagor. Denna avgriinsning skulle alltså hiir kunna 

anges genom en anknytning till stadgandet i 8 kap. 3 ~ RF pft samma siitl 

som lagriidet har föreslagit bctriiffandc Jelinilionen av "allmiint mäl'" i I 

kap. o ~ U 13. Omrädet för anviindningcn av exekutionsforrnen införsel 

miiste emellertid bestiimmas genom lag. och sädana föreskrifter som avses 

i den föreslagna lagtexten skall alltsfi meddelas i lagens form. Med hänsyn 

hiirtill iir Jet inte piikallat att i UB la upp någon bcgriinsande regel av antytt 

innehåll. 

2 * Andra stycket i denna paragraf kan utgå. om lagrådets förslag i frt1ga 

om 7 kap. 18 ~och hetriiffande hänvisningen i 15 kap. 19 *till sistniimnda 

paragraf följs. 

7 * Denna paragraf bör i redaktionellt hiinseende utformas i enlighet med 

den forumregel som lagr[idet har föreslagit hetriiffande löncutmiitning i 7 

kap. 
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8 och 12 §§ Förstnlimnda paragraf och första stycket av 12 *bör ges en 

lydelse svarande mot den lagritdet föreslagit i friiga om löncutmlitning i 7 

kap. 7 och 10 ~*· 

21 § Bestiimmelsen i denna raragraf om införselgiildcniirs betalningsan

svar för belopr som har innehtlllits hos arbetsgivaren överensstämmer i 

sak med motsvarande stadgand~ i 24 * lnfL. Detta stadgande hade sin 

motsvarighet i 21 * 5 i 1917 itrs införsellag. Bestiimmelsen i sistniimnda 

lagrum av innebörd att införselgiildenär ej vidare skulle hiifta för den del av 

införselfordringen som motsvarades av inneh{tllet bclorp. iiven om det 

innehållna beloppet inte kunde tas ut hos arbetsgivaren. infördes <lr 1925 i 
fråga om införsel för skatter och allmilnna avgil°ll:r. Bestiimrnclscn moti

verades av billighetsskiil. Under förarbetena uttalades. att den förlust som 

kunde uppkomma genom alt en arbetsgivare inte förrniidde redovisa medel 

som hade inneh~lllits till giildandc av sk<t!l hcdiimdes vara utan niimnvärd 

betydelse för det allmänna. under dd att förlusten kunde drabba den 

skattskyldige synnerligen hårt INJA Il 1925 s. 622). 

När möjlighet att använda int'"örscl för uttagande av böter och viten 

infördes år 1937. fick bestämmelsen tillämpning m:kså i friiga om fordran 

på böter eller vite. 

I samband med all bestämmelsen i 2·1 ~ 5 i 1917 ärs införsellag över

fördes till 24 * lnfL. utvidgades stadgandets tilliimrningsomrade till att 

omfatta även vad som enligt beslc1t om införsel innchiillits till gäldande av 

kommuns fordran enligt 72 * andra stycket barnavårdslagen resp. 40 * 
srn.:ialhjälpslagen. Enligt lagmotiven talade samma skiil som år 1925 hade 

anförts för att det allmiinna borde bära risken för arhetsgivarens insolvens 

vid införsel för skatt ocksil f'ör denna utvidgning av tilliimrningsomrihkt. 

Lagberedningen. vars förslag låg till grund för lagstiftningen. framhöll att 

förlusten var utan nämnvärd betydelse för en kommun. medan den skulle 

kunna drabba den bidragspliktige hart. 

Beredningen överv~igde i detta sammanhang om hestämmelsen borde 

gälla också när medel har innehftllits till hetalning av familjerättsligt under

hållsbidrag. Enligt beredningens mening skulle det dock knarpast vara 

tillfredsstiillande att låta enskild underh~illsberiittigad bära följden av ar

betsgivarens insolvens. Visserligen. uttalade beredningen. skulle denna 

synpunkt inte göra sig gällande. niir medlen skolat tillkomma kommun som 

ersättning för utgivet hidragsförskotL men det skulle enligt beredningen 

medföra komplikationer att skilja dessa fall från andra dii undcrhilllsbidrag 

tas ut genom införsel. Föredragande departementschefen anslöt sig utan 

någon särskild kommentar till beredningens ständpunkl. 

År 1975 vidtogs bl. a. den ~indringen i 1970 ärs lag om statlig lönegaranti 

vid konkurs, att rätt till garantibelorr enligt lagen tillades underhiillsberät

tigad för underhållsbidrag som har inneh@its genom införsel: s:1dan riitt 

tillades däremot inte kommun som utgett bidragsförskott för underhällsbi-
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drag ( 11 * andra stycket!. I anslutning till denna lagändring utvidgades 

tillämpningsområdet för 24 ~ InfL till att omfatta iiven belopp som enligt 

beslut om införsel innehällits för fordran på underhållsbidrag enligt GH 

eller FB. 

I den departementspromemoria som låg till grund för 1975 firs lagänd

ringar <DsA 1975: 4) uttalas, att i fall d~i beslut om införsel för underhf1llsbi

drag har meddelats och arbetsgivaren giir i konkurs utan att ha redovisat 

innehållet införselbelopp, arbetstagaren riskerar att rn betala underh{tllsbi

draget tvii gånger. Risken hade enligt promemorian ansetts i stort sett 

föreligga endast när det varit fråga om s. k. fattigkonkurs. eftersom den 

underhållsberättigade i ordinär konkurs haft goda möjligheter att :_ under 

åberopande av förmånsriitt enligt 3 och 11 ~* förmånsrättslagen - få 
utdelning i konkursen för sin bidragsfordran. Om emellertid förm{msrätten 

för lönefordran försämrades på sätt som tidigare föreslagits. skulle den 

underhällsberättigades möjligheter att fä utdelning bli mindre och samtidigt 

riskerna för arbetstagaren att rn betala samma bidrag tvi\ gånger öka. 

Denna '"skönhetslläek'" i lagstiftningen kunde enligt promemorian utplå

nas med hjälp av den statliga lönegarantin. niimligen genom all den under

hållsberättigade gavs rätt att få betalt enligt lönegarantilagen för innehållna 

men inte utgivna bidragsbelopp: efter utbetalningen skulle staten pil vanligt 

sätt överta fordringen hos arhetsgivaren-konkursgäldeniiren. Med en så

dan ordning skulle enligt promemorian arbetstagaren kunna befrias fri\n sin 

betalningsskyldighet för det innehållna bidragsbeloppet. Kommun. som 

utgivit bidragsförskott och fått införsel för sin regressfordran. borde enligt 

promemorian kunna stå den begränsade ekonomiska risken för arbetsgiva

rens insolvens och borde diirför inte ges rätt till betalning enligt lönegaran

tilagcn för innehållet men ej redovisat belopp. 

De förslag till ändringar i 11 * lönegarantilagcn och i 24 * lnfL som i 

enlighet med det sagda fön.les fram i promemorian lades i sak ofi.iriindrade 

till grund för lagstiftning. Proposition i ämnet förelades riksdagen utan att 

lagrådets yttrande dessförinnan hade inhiimtats. 

De i[r 1975 genomförda lagiindringar för vilka här har redogjorts ger 

anledning till erinringar från synpunkter som inte synes ha beaktats under 

lagstiftningens förarbeten. 

Till en bö1jan iir att märka. att en förutsiittning för att den underh{tllsbe

rättigade skall få betalt enligt den statliga garantin iir att arbetsgivaren 

blivit försatt i konkurs. För att fä betalt kan alltsä den underhiillsberätti

gade bli nödsakad att själv vidta iltgiirder för att få arbetsgivaren i konkurs

tillstånd. Men även om konkurs kommer till stiind. iir den underh{dlsbe

riittigade betagen möjligheten att fä ut sitt underh[1llsbidrag under hela den 

tid som kan förflyta från det att beloppen har innehitllits och till dess att 

beslut om arbetsgivarens försiittande i konkurs har meddelats samt utbe

talning kan iiga rum enligt lönegarantilagcn. Detta giiller iiven om införsel

giildeniiren skulle ha utmiitningsbara tillg{mgar. ja. till och med om han fatt 
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anställning hos annan arbetsgiYare mot en lön som i och för sig skulle 

medge att beslut om införsel för de aktuella bidragsbcloppen meddelades. 

Men till de olägenheter för den undcrhållsbertittigade som följer av den 

angivna ordningen kommer. all i vissa situationer den statliga lönegarantin 

inte täcker den underhällsberiinigades bidragsfordran. I detta hiinseende 

må till en biirjan anmärkas, att det sammanlagda beloppet av de av arbets

givaren enligt införselbeslutet innchällna men inte redovisade medlen samt 

de konkurskostnader för vilka den underhiillsberiittigade kan komma all 

såsom konkurssökande bli anwarig kan överstiga det belopp vartill gott

görelse enligt lönegarantilagcn utgår till den umlerhallsheriittigade 12 ~ 

tredje stycket liincgarantilagcn). Denna situation torde dock kunna upp

komma endast siillan, och det är inte heller ett s[idant undantagsfall som 

lagrådet i första hand har i tankLrna. Av större betydelse iir alt införselin

stitutet i !lera hiinsecnden har ctr vidsträcktare tilhimpningsomri1dc iin den 

statliga lönegarantin. 

Lönegarantin omfattar arhets:agares fordran hos arbetsgivaren pil lön 

eller annan ersiittning som har l'örm~lnsriitt enligt 12 * fiirmi·rnsriittslagen 

samt pil pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 * förmiinsrätlslagen. 

Genom införsel kan emellertid iiven andra slag av fördringar tas i anspråk. 

Enligt 2 * i förevarande kapitel - vilket lagrum i stort sett överenssliimmer 

med giillande lag - kan sälunda införsel iiga rum iiven i annan ersiillning 

för arbetsinsats av giildeniiren än lön. om dennes ställning iir jiimforlig med 

en arbetstagares (första stycket :!1. och i periodiskt utgiiende vederlag för 

utnyttjande av immaterialriittigheter eller för övcrlätclse av rörelse I första 

stycket 31. Förmåner av sist angivna håda slag llffde i allmiinhct falla 

utanför den statliga garantin. Har en undcrhf1llsberiittigad crhf1llit införsel i 

s{1dan förmån och har den som skall utge förmånen - vilken likstiills med 

en arbetsgivare - innehållit int'i'rsclbcloppct men underl~1tit att redovisa 

medlen. kommer alltså den underhallsbcriittigadc att helt sakna möjlight:t 

att fii sin underhällsfordran tiickt genom den stat liga löncgarantin men 

likviil enligt 15 kap. 21 *i försbgct (24 * lnfLJ förlora sin rätt att göra 

underhållsfordringcn gällande mot den underh;illsskyldige. 

Vad nu sagts giillcr i princip även niir införsel har beviljats i förmån som 

avses i 15 kap. 2 * första stycket 4 eller 5 U B och den som skall utge 

förmånen inte iir den underhiillsskyldigc inforselgiildeniirens arbetsgivare i 

lönegarantilagens mening. 

Enligt lagrådets åsikt saknas det anlcuning all över huvud taget låta den 

införda möjligheten att genom den statliga lönegarantin fii ut underhållsbi

drag i arbetsgivarens konkurs inverka p<i den underhf1llsskyldiges betal

ningsansvar gentemot den underhällsberättigade. I fall då belopp som har 

innehi\llits enligt ett beslut om införsel för umlerhf11lsbidrag omfattas av 

den statliga Jönegarantin och underhällsfordringcn infrias genom utbetal

ning från löncgarantin, bör emdlertid den undcrhållsskyldigc beredas 

skydd mot risken att tvingas betala underhållsbidraget t vägånger. Det kan 
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liimpligen ske genom en lagbestämmelse som uttryckligen hindrar staten 

från att av den underhällsskyldige iitcrkriiva vad som har bctalts till den 

underhållsberättigade enligt lönegarantilagcn. Det blir hiirigenom staten 

som i stiillet för den underhållsskyldige kommer att stå risken för arbetsgi

varens fortsatta insolvens. En sädan bestiimmelse kan lämpligen tas in i 

11 ~ lönegarantilagen som ett nytt tredje stycke. 

Den nu förordade ordningen innebiir visserligen. att en underhi"illsskyl

dig införselgäldenär i vissa fall löper risken att få betala underhällsbidraget 

tvi\ gånger. Detta gäller i första hand i de i det föregående berörda fall dä 

det innehållna men av arbetsgivaren inte redovisade beloppet ej omfattas 

av den statliga lönegarantin. Det synes emellertid lagrf1det vara en rimlig 

avvägning mellan den underhållsskyldiges och den underhilllsberättigades 

intressen att det. i fall då den förres betalningsförsummclse har föranletl 

införsel. blir den underhiillsskyldige och inte den underhilllsbcriittigade 

som får stå risken för arbetsgivarens insolvens. Ocks{1 i fall då det inne

hållna beloppet omfattas av lönegarantin kan med lagr{idets förslag den 

underhållsskyldige i och för sig komma att tvingas till dubbelbetalning av 

det bidrag för vilket införsel har skett. Om arbetsgivaren underlåter att 

redovisa det innehilllna beloppet. kan niimligen den underfa1llsberiitligade i 

stället för att söka arbetsgivaren i konkurs och göra giillande sin riitt enligt 

lönegarantilagcn viinda sig mot den underhållsskyldige och avkräva denne 

betalning. I en sädan situation är emellertid den underhiillsskyldige siiker

ställd mot risken att behöva slutligt svara för mer iin det underhållsbidrag 

han är skyldig att betala. I m:h med att han betalar underhållsbidraget 

förfaller ju niimligen införselbeslutet och den underhållsskyldige i'iterin

triider som borgenär i förh~illande till arbetsgivaren med avseende på det 

innehttllna beloppet. Hans fordran mot arbetsgivaren utgör dii en löneford

ran som omfattas av lönegarantilagcn och han k~111 bcgiira arbetsgivaren i 

konkurs och göra giillande sin riitt enligt lönegarantilagen. Att bi.in.Jan av 

att aktualisera löncgarantisystemet genom arbetsgivarens försiittande i 

konkurs faller pf\ den underhällsskyldige och inte p;\ den underh{1llsberiitti

gade utgör enligt lagriidets mening en rimlig avviigning mellan den under

h{illsberiittigades och den undcrhhllsskyldiges intressen. 

I en speciell situation hör dock den underhilllsskyldigc befrias friln sin 

betalningsskyldighet redan i och med att ett belopp motsvarande under

hållsbidraget har innehållits av hans arbetsgivare enligt ett beslut om 

införsel. Detta gäller niir allmän försiikringskassa har utgett bidragsför

skott enligt lagen I 1964: 143) om bidragsförskott och har sökt infiirsel för 

sin iitcrkravsfordran mot den underhållsskyldige enligt 15 * ni\mnda lai:. 

De skäl som har motiverat att betalningsskyldig.het till staten for skatter. 

allmänna avgifter. böter eller viten upphör niir den bctalningsskyldigcs 

arbetsgivare enligt beslut om införsel har innehållit den betalningsskyldigc 

tillkommande lön till betalning av dennes skuld till det allmänna talar med 

samma styrka för att en umlcrhiillsskyldig befrias frfin sitt regressansvar 
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mot allmän försäkringskassa fC.r utgivet bidragsförskott. Föreskrift om 

befrielse från betalningsskyldighet i si1dana fall bör lämpligen tas upp i en 

andra mening av 15 kap. 21 * UB. 

Lagrådet förordar i enlighet med det anförda, alt förevarande paragraf 

får följande lydelse: 

"Har medel innchållits enligt beslut om införsel för fordran som avses i 

I * 2, 3 eller 4, är gäldenären. oavsett huruvida det innehållna beloppet kan 

tagas ut av arbetsgivaren, ej län:~re betalningsskyldig för den del av ford

ringen som motsvaras av nämnda belopp. Detsamma gäller niir medel har 

innehållits enligt beslut om införsel för fordran som avses i I * I och som 

tillkommer allmän försäkringskassa enligt 15 * lagen ( 1964: 143) om bi

dragsförskott." 

Samtidigt förordar lagrådet, alt i 11 * lagen ( 1970: 741) om statlig löne

garanti vid konkurs införs ett nytt tredje stycke av följande lydelse: 

"Belopp som staten har utgivit på grund av vad som sägs i andra stycket 

får staten ej kräva åter av den underhållsskyldige." 

22 ~ Enligt den föreslagna bestämmelsen i paragrafens andra stycke får 

influtna medel ej betalas ut utan 1tt säkerhet ställs. om införsel för under

hållsbidrag har ägt rum på grund av dom eller beslut som ej iiger laga kraft 

eller får verkställas som lagakraftägande dom. Bestämmelsen vinner inte 

tillämpning när fråga är om dom varigenom förlikning har stadfiists. I 

sådant fall utgörs cxekutionstitcln. enligt bestämmelse i 3 kap. i förslaget. 

inte av domen utan av den genom domen fastställda förlikningen. vilken 

verkställs såsom lagakraftägande dom. 

Dt:t är uppenbarligen inte anledning att kr;iva att säkerhet stiills enligt 

vad som sägs i förevarande bestämmelse. niir fråga iir om dom varigenom 

förlikning har fastställts. Lagråde·: har emellertid - vid sin hchandling av 3 

kap. UB - förordat att dom, varigenom förlikning har stadfästs. jämstiills 

med annan dom i det hänseendet att den kan liiggas till grund för verkstiil

lighct. Med lagrådets förslag till lydelse av regeln i 3 kap. 4 * om förlik

ningsdom kommer sådan dom att falla utanför hestiimmelscn i andra 

stycket av förevarande paragraf om ställande av säkerhet. 

24 § Lagrådet föreslår, att denna paragraf jiimkas i enlighet med vad 

lagrådet har anfört under 2 kap. 26 ~. 

16 kap. 

Såsom lagrådet inledningsvis pilpekat avvisas i tilliiggsremissen tanken 

att bestämmelserna om bctalning•stikring i vad avser vcrkstiillighet tH.:h 

rättsverkan skall - i likhet med motsvarande regler i t'rilga om kvarstad -

ingå i UB. Härvid anför föredragande statsrådet som huvudsakligt sbl. att 

det inte strider mot systematiken i U B att l:ha verkställighetsbcstiimmel-
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serna stå kvar i betalningssäkringslagen. eftersom systematiken utgfir friin 

att åtskilliga bestämmelser rörande allmänna mål skall finnas i särskilda 

lagar vid sidan av UB och att U B även i övrigt skall kompletteras med 

bestämmelser av exekutiv natur i andra lagar. 

En ledande tanke vid arbetet på UB har varit. att i denna samla de nu i 

UL och andra lagar spridda bestämmelserna om verkställighet. Av siirskild 

vikt har därvid ansetts vara. att UB blir direkt tillämplig iiven på de 

allmänna målen. I huvudremissen betonar föredragande statsrildet särskilt 

denna synpunkt och framhåller bl. a .. att bestämmelserna i U B i allmänhet 

passar även för allmänna mål och att en genomgång av balken visar att 

undantag för allmänna mål behöver göras endast betriiffande ett mindre 

antal paragrafer och endast i vissa kapitel. 

Vägledande har alltså varit att UB i princip skall reglera all verkställighet 

i både allmänna och enskilda mål. I enlighet med denna tankeg[111g bör 

undantag inte göras i mera centrala frägor. om inte tvingande skiil fiirelig

gcr. 

Bestämmelserna om verkställighet och riittsverkan av betalningssiikring 

berör ett centralt och praktiskt sett betydelsfullt område. De utgör pf1 den 

offentligrättsliga sidan motsvarigheten till bcstiimmelserna om kvarstad på 

den enskilda sidan. Från systematisk synpunkt hör de förra bestiimmclser

na lika mycket som de senare till det rättsområde som bör direkt regleras i 

U B, i all synnerhet som bestämmelserna skall ha i stort sell samma 

innehåll. Att låta regleringen i vad angår betalningssiikring kvarstå i betal

ningssäkringslagen strider alltså mot den målsiittning som ursprungligen 

angetts för UB:s tillämpningsområde. 

I lilläggsremissen har föredragande statsrådet som ytterligare skiil för sin 

ståndpunkt anfört. dels att det i lagstiftningsärendet om betalningssiikring 

inte frän något håll ifrågasatts att frågan om verkstiillighet av betalnings

säkring skulle regleras för sig i utsökningslagstiftningen och ej heller av

setts att bestämmelserna hiirom senare skulle föras över till lJ B dels att 

från praktisk synpunkt vissa fördelar är förenade med att ha samtliga 

bestämmelser rörande betalningssiikring samlade pf1 etl ställe. Ej helkr 

dessa skäl anser lagrådet biirande. Även om det vid tillkomsten av betal

ningssäkringslagen inte skulle ha avsetts. att verkstiillighetsrcglerna slutli

gen skulle få sin plats i UB - en fråga som i det sammanhanget saknade 

varje aktualitet - är detta inte något sakligt skäl mot att reglerna placeras 

där. Och vari de praktiska fördelarna av att ha alla reglerna om bctalnings

säkringsinstitutet samlade på ett ställe bestär har inte angetts. Reglerna om 

verkställighet skall ju tillämpas av annat organ - kronofogdemyndigheten 

- än lagen om betalningssiikring i övrigt. och för kronofogdemyndighe

terna måste det vara till fördel att ha reglerna om verkställighet av siiviil 

betalningssäkring som kvarstad tillgiingliga i ett och samma lagverk. 

Enligt lagr[1dets mening bör alltsf1 reglerna om verkstiillighet och riitts

verkan av betalningssiikring fä sin plats i UB. Niigra större lagtekniska 

36 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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svårigheter möter inte att info~:a dessa regler i balkförslagel. Det torde 

dock inte ankomma på lagrådet att i första hand utarheta och lägga fram 

förslag till erforderliga lagändringar. 

2-4 §§ I remissprotokollct har föredragande statsrådet utförligt behand

lat de frflgor som hiinger samnrn n med svarandens underrättande om sökt 

avhysning, de tider inom vilka förriittningen bör iiga rum samt svarandens 

möjligheter att få anstilnd. Lagrådet bitriider föredragandens synpunkter. 

Av det tänkta systemets uppbyggnad följer emellertid. att fristerna kan 

förskjutas allteftersom svaranden har fött del av ansökningen. Lagrådet 

anser. att de viktiga reglerna om svarandens underrättande bör föras 

samman i en paragraf. Hiircfter kan. med utgångspunkt i att svaranden fått 

del av ansökningen. de för avh·isningsflirrättningen giillande tidsfristerna 

anges i en följande paragraf. till '.'ilken också förs den i förslagets 2 § första 

stycket upptagna allmänna regeln. Förslagets 4 §bör justeras med hänsyn 

till den nu föreslagna omdisposi·:ionen. 

Kapitlets 2 och 3 §§ kan enligt lagr{1dets mening lyda sålunda: 

"2 § Innan avhysning sker skall svaranden heredas tillfiillc att yttra 

sig. Är han bosatt utomlands. fiir så ske genom att hrev sänds till honom 

under hans utländska adress. 

Saknar svaranden kiint hemvist och kan det ej klarläggas var han uppe

håller sig, får avhysning ske utan hinder av att han ej har underrättats om 

den sökta åtgärden. 

3 § Avhysning skall genorrJöras så att skälig hänsyn tas till såväl 

sökandens intresse som svarandens situation. 

Om möjligt skall avhysning ske inom fyra veckor från det att behövliga 

handlingar kom in till kronofogdemyndigheten. 

Avhysning ffir genomföras tidigast en vecka från det svaranden bereddes 

tillfälle att yttra sig eller, om svaranden iir bosatt utomlands. två veckor 

från det underrättelse siindes till honom." 

5 § Enligt förslaget skall kronofogdemyndigheten ha befogenhet att - i 

motsats till vad som gäller i frilga om anstånd med utmätning - diskretio

närt pröva huruvida en ansökan om avhysning skall förklaras förfallen. när 

den maximalt medgivna anst:fodstiden har gått ut utan att sökanden dess

förinnan har begärt verkstäl;ighct. 

De skäl som har anförts för en s{1dan diskretionär prövningsriitt som 

nyss· niimnts finner lagrådet i och för sig vara övertygande. Av föredragan

de statsrädets motivuttalanden framgår emellertid. att en avhysningsansö

kan normalt skall förklaras förfallen. niir anstånd har varat under sex 

månader efter ansökningsdagen. och att sökanden endast undantagsvis 

kan tiinkas ha fog för att medge ytterligare anstånd. Den åsyftade innebör

den av anståndsbestiimmelsen ~;kulle enligt lagrådet på ett tydligare siitt 

föerspeglas i lagtexten. om det som huvudregel föreskrivs att ansökningen 
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skall förklaras föl1'allen. när anständ har varat sex månader. om c.1 

särskilda skäl föranleder annat. 

6 § Vid behandlingen av 6 kap. i det remitterade förslaget har lagddet 

framfört vissa synpunkter på frågan om statens skadestiindsansvar i fall d~i 

av kronofogdemyndighet omhändertagen utmätt egendom kommer till ska

da. Motsvarande problem kan uppenbarligen aktualiseras niir myndigheten 

i ett avhysningsmål blir tvungen att med stöd av nu förevarande paragraf 

sör:ia för borttransport och förvaring av egendom som finns pil den fasta 

egendom eller i den lokal friln vilken avhysning skall ske. Vad lagrådet har 

anfört rörande frågan om statens ansvarighet för skada pit utmiitt egendom 

torde i princip iiga giltighet också niir egendom kommer till skada i ett 

avhysningsmål i samband med att den genom kronofogdemyndighetens 

försorg transporteras bort och förvaras. Lagrådet finner inte anledning att 

inta någon annan stilndpunkt iin föredragande statsriidet i frägan. huruvida 

kronofogdemyndigheten bör ges befogenhet att förs~ikra sådan egendom. 

I praktiken torde det mera siillan kunna ifn\gakomma att åliigga staten 

ansvarighet i förevarande fall. Normalt kommer myndigheten att anlita 

utomstående företag eller kommunala inrättningar för transporter och för 

förvaring. Under forutsiillning alt myndigheten har iakttagit normal akt

samhet vid sitt val av företag eller inrättning. torde staten knappast kunna 

ftliiggas något skadeståndsansvar. Detta gtiller iiven om man analogiskt 

tilliimpar allmiinna regler om depositaries skackståndsansvar. eftersom det 

regelmässigt inte torde bereda några sviirigheter att utreda huruvida myn

digheten träffat sitt val av medhjälpare med tillbörlig omsorg. Och uppen

hart är au det inte kan komma i fnlga att illägga staten nilgot ansvar för det 

vållande till en uppkommen skada som kan ligga Jet anlitade företaget eller 

dess anstiillda till last. 

7 * Paragrafen tar sikte på egendom som tillhör svaranden. Undantags

vis kan emellertid förekomma. att egendom i svarandens besittning tillhör 

tredje man. Tredje mans riitt skyddas endast pi'i det siittet all paragrafens 

sista stycke. som hänvisar till de allmiinna reglerna om försiiljning av 

utmätt egendom. ger visst utrymme för beaktande av tredje mans rätt 18 

kap. 10-13 **). Detta skydd avser dock inte de olika situationer som 

uppstår vid själva omhiindertagandet av egendomen. 

Lagrådet förordar. att en bestämmelse införs av innebörd all tredje man 

skall underrättas om avhysningen. Tredje man bereds då tillfalle att. innan 

avhysningen sker eller i samband med den. forsla hort sin egendom sjiilv. 

Att ett visst uppskov kan bli nödvändigt fiir man finna sig i. något som för 

övrigt förutses för andra situationer när avhysning skall ske av annans 

egendom. Visar tredje man inget intresse av att medverka för all skydda 
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sin egendom. bör kronofogderr:yndighcten rn sälja eller förstöra egendo

men. 

Lagrädet föreslår. att paragrnfcn ges följande lydelse: 

"Skall avhysning ske frän annat än bostad och underlätcr svaranden att 

omhändertaga egendomen och kan ej heller liimpligt förvaringsutrymme 

anskaffas. får kronofogdemyndigheten förordna att egendomen skall sm
jas. Kan egendomen antagas sakna försiiljningsviirdc. får i stället förordnas 

all den skall förstöras. Egendom som tillhör tredje man far säljas eller 

förstöras endast om denne underlåter att själv omhiindertaga egendomen. 

Innan förordnande enligt första stycket meddelas skall svaranden och. 

om egendomen tillhör tredje man. denne beredas tillfiillc att yttra sig. 

Härvid har 2 ~ motsvarande tillämpning. 

Försäljning äger rum i den ordning som gäller för utmiitl lös egendom i 

allmänhet. Bestämmelsen i 9 kap. 4 ~forsla stycket g;iller dock ej." 

Il * Paragrafen bör lagtekniskt byggas upp p~I samma sätt som den av 

lagrädet föreslagna 2 * och ctkr viss redaktionell jiimkning ges följande 

lydelse: 

"Innan verkstiillighet som ej avser kvarstad eller annan säkerhetsiitgiird 

sker. skall svaranden beredas tillfälle att yttra sig. Om saken är bråds

kande. får dock kronofogdemyndigheten genast vidtaga behövlig åtgärd. 

Så snart anledning föreligger skall prövas om åtgiirden skall bestå. 

Vid verkställighet som avses i första stycket har 2 * motsvarande till

lämpning." 

15 * K varslad medför enligt giillande riitt inte l"örmänsrätt i den kvar

stadsbelagda egendomen. Sanma principiella ständpunkt intas i huvudre

missen. Efter det att denna remiss avlämnades har lagen ( 1978: 8801 om 

bctalningssäkring för skatter. tullar och avgifter tillkommit. Genom lagen 

har införts en särskild säkcrhetsåtgärd. betalningssiikring. som i fri'1ga om 

skatte- och avgiftsprocessen motsvarar kvarstadsinstitutet i civil- och 

straffprocesscn. Betalningssiikring medför förmänsriitt. 

Under remissbehandlingen av förslaget till betalningssiikringslag rik

tades åtskillig kritik mot tanken nt utrusta bctalningssiikring med förmåns

rätt. Från flera håll framhölls särskilt. att så liinge säkcrhetsåtgärderna 

enligt UL och RB inte iir förenade med föi·mi'msriitt. det riir anses uteslutet 

att någon särskild förmånsrätt ges åt betalningssiikring. eller omvänt. att 

om betalningssäkring förenas med förmfmsriitt. iiven kvarstad hör tilläggas 

denna riittsverkan. 

Vid föredragning i regeringen av förslaget till lagstiftning om betalnings

säkring framhöll chefen för budgetdepartementet. att eftersom betalnings

siikringen enligt förslaget var utrustad med förmånsriitt. denna skulle med

föra ett mer långtgående skydd för det allmiinna :in vad kvarstad och 

skingringsförbud erbjuder civila borgeniirer och att det p[1 grund diirav 
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kunde ön:rviigas om inte iiven dcs."ia siikcrhetsåtgiinler borde utrustas med 

förmf1nsriill. Föredraganden tillade. alt han. i samräd med chefen för 

justitiedepartementet. beslutat att th1gan om en eventuell förstärkning av 

kvarstads- och skingringsförbuds riittsverkan inte borde tas upp i ärendet 

om betalningssäkring utan i samband med den päg{iende reformeringen av 

utsölrningsriillen. 

Sedan under riksdagsbehandlingen av propositionen skatteutskottet be

rett lagutskottet tillfalle all yltra sig. anförde lagutskottet hl. a .. all försla

get om formånsriitl pil grund av verkstiilld betalningssiikring innebar all 

enskild borgenär. som fatt kvarstad för sin fordran. kom all fft etl siimre 

skydd för fordringen iin tidigare och all den angivna effekten kunde synas 

bctiinklig men enligt utskottets mening tick accepteras med hilnsyn till det 

allmilnna intresset av att förbättra uppbörden och indrivningen av skatter 

och andra avgifter till det allmänna. Lagutskollet tillade emellertid. att 

utskottet förutsatte att fdgorna om lagstiftningens inverkan pä enskilda 

borgenärers intresse kom att silrskilt beaktas under det fortsatta arbetet 

med U B. I sitt betänkande instiimde skalleutskollet i detta lagutskotlels 

uttalande. Propositionen i ämnet bifölls av riksdagen utan debatt. 

I tilliiggsremissen avvisas tanken all i förmänsriitlshiinseende likställa 

kvarstad med betalningssiikring. Som huvudsakligt skiil anförs. att det i 

fråga om skaller och allmänna avgifter i allmiinhet dröjer mycket lfmg tid 

från det att den omständighet intriiffat som grundar skyldighet att betala 

skatt eller avgift till dess att en exekutionstitel fön: ligger som kan föranleda 

utmätning. och att del allmänna till följd diirav har en stimre ställning vid 

utmätning eller införsel iin enskilda borgenärer. Utöver detta sbl - som 

redan i lagstiftningsärendet om betalningssiikring framfördes som argu

ment för att hctalningssiikringen borde utrustas med förmiinsriitt - redovi

sas emellertid inte några principiella överväganden varför enskilda ford

ringar. som samlad grupp betraktad. i exekutionshänseende skall ha en 

sämre sWllning än det allmiinnas fordringar pä skatt eller avgift. Visserli

gen hänvisas i tilläggsremissen ocksi! till de skiil som i huvudremissen 

anförts till stöd för att kvarstad ej bör medföra förmilnsriitt. Dessa skäl har 

emellertid sin egentliga betydelse i förht11lamlet mellan enskilda borgenärer 

inbördes och kan knappast tas till intäkt rör all enskilda fordringar över lag 

skall i vad avser förmånsrätt ha en sämre ställning iin allmänna. 

Vid vilken tidpunkt en fordran pfi skall eller allmän avgift skall anses ha 

uppkommit är en omstridd frilga. Under remisshchandlingen av förslaget 

till U B framhölls från !lera håll. all l'ri'igan kriivde lagreglering for sin 

lösning. I samband med lagstiftningen om hetalningssiikring löstes dock 

inte frågan i vidare mån iin all betalningssiikring för en fordran p{t skatt 

eller avgift som är att hänförn till viss tidsperiod inte ansågs böra fä ske 

förrän perioden gått till ända eller fordringen dessförinnan förfallit till 

betalning. Det är emellertid tydligt. att iiven om fordringen anses uppkom

ma först vid sålunda angiven tidpunkt ganska liing tid kan förflyta - olika 
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för olika slag av skatter och avgifter - innan skallen eller avgiften blir 

debiterad dler pä annan grund indrivningsbar. Att ti:Jrymden mellan det en 

fordran uppkommer - eller förfaller till hetalning - och en exekutionstitel 

föreligger kan bli ganska !äng giiller emellertid ink endast det allmännas 

fordringar utan iiven åtskilliga enskilda fordringar. t. ex. skadestånds

l"ordringar. Över huvud är de1 enligt lagrådets mening svt1rt att i det 

avseende varom nu är fråga dra en klar griins med generell giltighet mellan 

å ena sidan allmiinna och il den andra enskilda fordring.ar. l vart fall 

motiverar inll: de olikheter mellan de häda fordringsslagen som m<I. finnas i 

detta hiinseende en si:i vittgående skillnad i fråga om verkan av en vidtagen 

siikerhets:ltgärd att hetalningssiikring men inte kvarstad medför forrm1ns

rätt. Om i enlighet med förslagEI kvarstad i motsats till betalningssiikring 

inte skall medföra formfmsriill. måste allts(1 detta enligt lagddets mening 

grundas pä huvudsakligen nf1got annat skiil iin det i tilliiggsremissen ut

tryckligen anförda. Något s:hhtnt skäl med avgörnnde betydelse torde 

knappast stå all finna i annat iin all uppbörden av skatter och allmiinna 

avgifter underlättas. L))TI enskild<' fordringar far sämre sUillning iin de förra. 

Från de synpunkter lagrådd har att för..:triida iir detta skiil inte bärande. 

Lagrädet anst:r sålunda. att allmänna fordringar och enskilda fordringar i 

princip hör så lilngt möjligt behandlas lika i förm{1nsriittshiinst:ende. Diir

med är emellertid inte sagt att kvarstad skall ge förmånsriill i alla liigt:n. En 

önskviird utjämning mellan fonlringsslagt:n torde kunna komma till stii.nd 

iiven genom andra lösningar. som stärker kvarstadens ställning utan att 

medföra alltför stora risker för en ickt: önskviird kapplöpning mellan hor

gcniirerna. Lagberedningens mc•tiv Eter vid handen att olika rnöjlighett:r 

hiirvid kan stå till buds. Frf1gan lnrde emdlertid inte kunna lösas utan en 

mer ingående utredning lin som kan verkstiillas i lagstiftning.särendets 

nuvarnnde liige. Lagr~1det finner en sådan utredning piikallad. I avvaktan 

på rt:sultatet av utredningsarhett:t får det godtas att del rildande riittslägt:t 

hehålls oföriindrat. 

Enligt andra stycket i nu förevarande paragraf skall kvarstadshelagd 

egendom. om den utmiits för <innan fordran som inte iir förenad mt:d 

siirskild förmånsrlitt i egendomen. anses samtidigt utmätt för k\"arstads

borgcniirens fordran. I paragrafen regleras emellertid inte fr{1gan i vad mån 

berörda utmätningsverkan förfaller för den händelse den egentliga utmät

ningen hävs. Fdgan bertirs däremot i motiven. Lagberedningen uttalade. 

att utmiitningsverkan till förm{111 för kvarstadsborgt:niiren blir bestil. iivcn 

om den egentliga utmätningen gtir Mer diirför att utmätningssökanden 

iiterkallar sin ansökan eller giildeniiren betalar utrnätningssökandens ford

ran mt:n att. om utmätningsheslutet befinns ogrundat och diirfiir upphiivs. 

den utmiitningsverkan som bcslt.•tet har medfört för kvarstadshorgeniiren 

bör förfalla. Det torde dock enligt heredningens mening följa av ~akt:ns 

beskaffenhet att det i fall av det först angivna slaget bör anses möta hinder 
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mot exekutiv försäljning av egendomen i detta skede. Föredragande stats

rådet har anslutit sig till dessa uttalanden av lagberedningen. 

Lagrådet kan inte biträda den uppfattning åt vilken lagmotiven sålunda 

ger uttryck. Som skäl för den föreslagna lagregeln har föredragande stats

rådet anfört. att kvarstadshorgenären kan drahhas av ohilliga verkningar 

till följd av att egendomen utmäts för annan fordran. Risken för sådana 

verkningar hortfaller uppenbarligen helt i och med att den sökta utmiitning

en g<'ir åter. och detta gäller oavsett p{i vilket sätt sä sker och alltså 

oberoende av om utmätningsansökningen var från hö1:jan ogrundad och 

därför upphävs eller den återkallas eller upphävs med anledning av om

ständigheter som har inträffat efter det att ansökningen gjordes. Det finns 

så mycket mindre skiil att göra mlgon skillnad mellan de fall dt1 utmiitnings

ansökningen återkallas och de fall då utmiitningsheslutet befinns ogrundat 

och därför upphävs. som ett återkallande kan föranledas just av att sökan

den själv har kommit till insikt om att hans ansökan var ogrundad. 

Ett helt avgörande skäl mot att i något fäll låta kvarstadsborgenärens 

förmånsrätt hestå efter det att den egentliga utmätningen har gått åter iir 

emellertid att kvarstadsborgenären därigenom skulle. trots att hans siiker

hetsrätt inte längre hotas av den en gång beviljade men sedermera föcr

kallade eller upphävda utmätningen. rn ahsolut företräde framför de horge

närer som senare kan komma att söka och få utmätning i egendomen. Den 

föreslagna ordningen skulle i själva verket innehiira. all man i vissa fall och 

på grund av omständigheter som från efterföljande utmätningsborgeniirers 

synpunkt är helt ovidkommande skulle tillägga ett kvarstadsbeslut samma 

verkan i förmånsrättshänseende som t:n utmiitning. N<'1gra sakliga skäl för 

en sådan ordning inom ramen för etl regt:lsystt:m som i princip tar avstäm! 

från tanken all förbinda kvarstadsbcslut med förmt111srätl kan inte anli:iras. 

Enligt lagradets mening bör sålunda giilla. all dt:n utmiitningsvcrkan till 

förmån för en kvarstadsborgcnär som enligt dt:n föreslagna bestämmelsen i 

vissa fall intriider när den kvarstadsbelagda egendomen hlir utmätt för 

annan fordran, undantagslöst upphör. om den sökta utmiitningen går {1ler. 

I tydlighetens intresse bör delta komma till uti ryck i lagtexten. 

I tilläggsremissen har föreslagits ett tilliigg till förevarande lagrum av 

innebörd att sådan utmätningsveo:rkan som hiir avses skall intriida ocksil niir 

kvarstadsbelagd egendom tas i anspråk ge;:nom betalningssiikring. Vad 

lagrådet har anfört i det föregående har givetvis giltighet iivcn för sädana 

fall. 

Lagrådet förordar. att paragrafens andra stycke ges följande lydelse: 

"Om egendom. som har belagts med kvarstad för fordran. utmiits for 

annan fordran, vilkt:n e;:j iir förenad med särskild förmånsriitt i egendomen. 

eller tas i anspråk genom betalningssäkring för sådan fordran. skall egen

domen anses samtidigt utmiitt för kvarstadsborgeniirens fl.lrdran. Sådan 

utmätningsvcrkan upphör. om den sökta utmiitningen eller betalningssiik

ringcn hävs." 
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17 kap. 

7 § I förevarande kapitel har 1.agits upp ett flertal stadganden rörande 

sökandens ansvar för statens kostnader för förfarandet hos kronofogde

myndigheten. s. k. förrättningskostnader. De föreslagna heslämmclserna 

överensstämmer i sak i allt viisentligt med motsvarande bestämmelser i 

U L och lagrådet har inte funnit anledning till erinran mot den tilltänkta 

regleringen. 

Första stycket av nu förevarande paragraf innehåller bestiimmclscr av 

innebörd att förrättningskostnader i mäl om utmätning - för vilka således 

sökanden primiirt svarar - skall kunna tas ut av gäldenären. Enligt första 

meningen skall detta i första hand ske genom att kostnaderna tas ut ur 

köpeskillingen för såld egendom. hchällen avkastning och andra tillgäng

liga medel. Enligt andra meninge11 far kostnaderna vid behov genast utsö

kas hlis gicildenären. 

Den förstnämnda bestämmelsen har sin motsvarighet i 198 ~I mom. UL 

där det dock talas om "kostnaden för utmätning och det fortsatta förfaran

det". Det är något ovisst huruvida detta uttryck omfattar också de kostna

der som har uppkommit i elt mål om utmiitning innan själva utmätningen 

skedde. I praxis torde dock bestämmelsen tillämpas sä. att om verkstäl

ligheten fullbordas genom den utmiilta egendomens försäljning och de 

influtna medlens fördelning mellan sökanden och övriga sakägare, i de 

förriittningskostnader som skall utgå ur köpeskillingen inriiknas ocksf1 

kostnader som har uppkommit före själva utmätningen och som omfattas 

av den s. k. utsökningsavgiften om för niirvarande 100 kronor. 

Restiimmelsen i första stycket andra meningen saknar däremot egentlig 

motsvarighet i U L. I 198 § 2 mom. UL finns visserligen en regel för det fall 

att utmiitning söks på grund av dom eller utslag som inte har vunnit laga 

kraft. Om det vid utmiitningsförrättningen hlir upplyst. att gäldenären 

enligt 39 * U L - som i förslaget till U B har sin motsvarighet i 3 kap . .5 * -
har hos liinsstyrelsen nedsatt ett belopp som svarar mot det utdömda 

heloppet. skall vad som fordras till täckande av kostnaden för utmätnings

förriittningen tas i mät. sf1vida inte giildeniiren styrker att bevis om nedsätt

ningen har blivit uppvisat för hans motpart sf1 tidigt. att denne har kunnat 

underrätta utmätningsmannen om nedsättningen. Denna regel innehiir 

dock inte. att gäldenären i alla läf;cn har att slutligt biira denna kostnad. 

Den egendom som har tagits i miit torde sälunda i princip inte få säljas. 

innan lagakraftiigande dom föreligger i målet. och om exekutionstitcln 

upphävs eller utmätningsansökninf:en iiterkallas eller förfarandet på annan 

grund läggs ned, torde den verkställda utmätningen för l"örriittningskostna

den skola hävas och kostnaden slul ligt bäras av sökanden: undantag gäller 

möjligen för det fall att en återkallelse eller ett nedläggande av förfarandet 

föranleds av all giildeniiren hetalar exekutionsfordringen. Föreskriften att 

utmätning skall ske för förriittning-kostnaden är med andra ord inte likty

dig med att kostnaden får "genast utsökas" hos giildeniircn. 
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Det biir i detta sammanhang pf1pekas, att bestiimmelscn i 39 ~ I mom. 

UL av innebörd. att en utmiitning som har skett p{i grund av en icke 

lagakraftvunnen dom om möjligt skall gf1 i'1ter. om gäldcniiren efter utmät

ningen visar att nedsiittning av det utdömda beloppet har skett och tillika 

"gäldar - - - kostnaden för utmiitningen och godsets vård''. trots an

vändningen av uttrycket "giilda" inte torde innebära att gäldenären alltid 

skall slutligt svara för sistnämnda kostnader. Om sedermera exekutionsti

teln upphävs eller utmätningen gär äter pr1 annan grund än att gäldenären 

har fullgjort betalning enligt domen, torde sålunda giildeniiren vara berätti

gad att återfå inte bara det nedsatta beloppet utan också vad han har 

"gäldat .. för täckande av de angivna förriiltningskostnaderna. Såväl lag

beredningen som föredragande statsrädet synes ansluta sig till denna tolk

ning av lagrummet. Enligt 3 kap. 5 ~ i det remitterade förslaget skall i 

hithörande fall nedsättningen avse såviil det utdömda beloppet som förrätt

ningskostnaderna. och denna reglering avses enligt lagmotiven inte inne

fatta nägon iindring av nu gällande ordning. 

Enligt lagrådets mening är det önskvärt, att frågan under vilka betingel

ser forrättningskostnaderna i ett mål om utmiitning skall kunna tas ut av 

gäldenären regleras i U l3 på ett mer klargörande sätt än som har skett i U L. 

Den prim:ipiella utgångspunkten synes härvid böra vara, att kostnaderna 

skall kunna tas ut av giildenären i fall då verkstiillighcten fullbordas och 

gäldenären således iir att anse som ''tappamlt: part". Huvudregeln bör 

härvid - i övcrensstiimmelse med vad som nu giillcr - vara, att förrätt

ningskostnaderna tas ut ur köpeskillingen för försåld egendom eller andra 

tillgängliga medel. t. ex. behållen avkastning av utmätt egendom. I den 

mån några sådana medel inte finns eller tillgiingliga medel inte förslår till 

täckande av kostnaderna bör dessa kunna genast utsökas hos gäldenären. 

Giildcniircn bör <lock på detta sätt svara för kostnaderna endast i den mån 

dessa hänför sig till sådana ätgiirder i målet som har varit nödvändiga för 

verkstiillighetens fullbordande. 

I fall dtt förfarandet inte leder till att verkställigheten fullbordas bör det 

som regel inte komma ifråga att ta ut uppkomna förriittningskostnader av 

gäldeniiren. Det gäller de fall dft sökanden föerkallar sin ansökan eller 

utmätningen hävs. t. ex. därför att exekutionstiteln har upphävts. Gälde

nären torde visserligen i princip böra svara for förriittningskostnaderna i 

fall då nägon utmiitning över huvud taget inte kommer till stånd och 

anledningen härtill iir. att giildeniiren saknar utmätningsbara tillgångar till 

så stort viirde att f'örrättningskostnaderna kan beräknas bli täckta och 

överskott kan antas uppkomma. Eftersom ett försök att företa utmätning i 

sådana fall inte kan förviintas ge något resultat. är det knappast menings

fullt att något kostnadsansvar för giildeniiren föreskrivs för dessa fall. 

Principen att kostnaderna inte skall tas ut av gäldeniiren. niir en utmiit

ningsansökan återkallas. innan utmätning har skett. eller en utmätning går 

åter. kan inte uppriitthallas undantagslöst. I de sannolikt ganska vanliga 
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fall då anledningen till att vcrkstiillighcten instiills iir. att giildt:niiren -

efter det att ansökan om utmätning gjordes - har betalt exckutionsford

ringen men icke kostnaderna direkt till sökanden. bör uppenbarligen kost

naderna kunna p{i sökandens begäran genast tas ut av gäldenären. 

Lagrådet har inte i sak någon erinran mot bestämmelsen i andra stycket 

av paragrafen men vill förorda att i förtydligande syfte ordet "svaranden" 

ersiills med "den mot vilken i\tgiirden har vidtagits". 

Under hiinvisning till det anförda föreslilr lagrfidet. att paragrafen ges 

följande lydelse: 

"I mål om utmätning skall förriittningskostnad som har varit påkallad för 

genomförandet av verkställigheten tas ut av köpeskillingen för siild egcn

dom, behållen avkastning och andra tillgiingliga medel. I den mån tillgiing

liga medel inte förslår till täckande av sådan kostnad för vad som brister 

genast utsökas hos giildeniiren. 

Om verksliilligheten instiills på den grund all giildeniircn efter det att 

ansökningen gjordes lrnr betalt exekutionsfordringen. skall kostnad som 

har uppkommit innan verkställighcten instii!ldes pä sökandens begiiran tas 

ut eller utsökas enligt vad som sägs i första stycket. 

Förr~ittningskostnad för handräckning enligt 8 kap. 18 ~ f~tr genast utsö

kas hos dcn mol vilken åtgärder har vidtagits ... 

Andra stycket i den av lagrådet föreslagna lagtexten avser uteslutande 

det fallet att betalningen skett direkt till sökanden. Om giildcnären i stiilkt 

betalar till kronofogdemyndigheten. instiills niimligen inte verksltilligheten 

utan de inbetalda medlen anses enligt 4 kap. 28 * i förslagct omedelbart 

utmiitta i målet och myndigheten har att ta ut kostnaderna ur medlen. 

Det biir betonas. att i fall dii gäldenären avviirjer verkstiillighct av en 

icke lagakraftvunnen exekutiom.titel genom att enligt 3 kap. 5 *i förslaget 

hos kronofogdemyndigheten nedsiilla e\I belopp som mo\svarar del ut

dömda beloppet jiimle förriittningskostnaderna. fr{1gan huruvida kostna

derna slutligt skall tas ut av gäldenären inte kan avgöras förrän det genom 

ett lagakraftiigande avgörande blir klarlagt om betalningsskyldigheten bc

står. Blir si\ fallet och fullf'öljcr sökanden sin utmiitningsansökan. blir 

frågan om ansvaret för kostnacerna att bedöma enligt de nu föreslagna 

reglerna, varvid kostnaderna - om de skall bäras av giildeniiren - i första 

hand tas ut ur det nedsatta belopppet. dvs. ur "lillgiingliga medel". Om 

däremot exekutionstitcln upphävs och del avgörande varigenom så skett 

vinner laga kraft - eller avgönndet innehåller förordnande om att vidta

gen verkställighetsåtgärd omedelbart skall återgå (3 kap. 22 * andra 

stycket i förslaget) - blir gäldenären berättigad att återfa det nedsalla 

beloppel. och det blir sökanden som får stå för de kostnader som kan ha 

uppkommit. 

9 § Paragrafen innehåller i första stycket en bestämmelse som gene

rellt anger att förrättningskostnad för säkerhe\stltgärd. vilken alltjiimt be-
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står när verkstiillighct äger rum för det anspråk som har föranlett ätgiirdcn. 

anses som förrättningskostnad för sistniimnda verkställighet. En motsva

righet till denna bestämmelse finns nu i 198 * 5 mom. U L. De tia stadgande 

gäller dock inte på samma sätt generellt beträffande förrättningskostnadcr 

för säkerhctsiltgärdcr utan föreskriver att i fri\ga om egendom. som var 

belagd med kvarstad när den utmättes. iiven kostnaden för kvarstaden 

riiknas som kostnad för utmätningen. Denna kostnadsregel infördes i vilr 

lagstiftning ar 1973 och föranleddes av en bestämmelse i <len internationel

la konvention om sjöpantriitt och fartygshypotek som Sverige dfi tilltriidde 

(prop. 1973: 167 s. 151). 

I praxis har parts kostnad för verkstiillighet av beslut om säkerhctsåt

gärd i tvistemål betraktats som riittegångskostnad i mälet. I fråga om 

rättegångskostnad gäller bl. a. att part. som vill att domstolen skall för

plikta motparten att ersätta sildan kostnad. har att framstiilla yrkande 

diirom innan handliiggningen vid domstolen avslutas. Gör parten ej det. för 

han enligt 31 kap. 14 * första stycket RB inte diirefter '"tala il .. denna 

kostnad. Vinnande part. som har försummat att yrka ersättning för viss 

riittegångskostnad. går således förlustig möjligheten att erhMla den excku

tionstitel som krävs för att kostnaden skall kunna tas ut av motparten. 

Stadgandet i 198 ~ 5 mom. UL inncbiir. att i fråga om kvarstadskostnad 

ett visst avsteg görs frfm vad som sälunda allmiint gäller för rätteg{mgskost

nad enligt niirnnda lagrum i RB. Part. som inte tar upp sin kostnad för 

vcrkstiilligheten av ett kvarstadsbeslut i yrkandena om ersiittning för r;itte

gångskostnader i millet, ges hiirigenom möjlighet att ändil få kvarstadskost

nadcn ersatt i det fall att domstolens avgörande i m<llet liiggs till grund för 

verkställighet enligt UL. Enligt lagrådets mening föreligger inte anledning 

att. säsom här har föreslagits. nu vidga detta avsteg till all omfatta iiven 

kostnaden för verkställighet av andra siikcrhetsiitgfö·der iin kvarstad. 

Under hänvisning till det anförda foresl~lr lagrftdet. att orden "eller 

annan säkerhetsåtgiird" i första stycket av förevarande paragraf' fiir utgå. 

12 * Beträffande denna paragraf hiinvisar lagddet till vad lagr[idet har 

anfört under 13 kap. 7 ~. Följs vad lagrt1det har föreslagit diir. förfaller 

bi:hovet av nu förevarande lagrum. 

18 kap. 

I detta avslutande kapitel har under rubriken Besvär tagits upp hestiim

melscr om fullföljd av talan i utsökningsmtil. Enligt den inledande bestäm

melsen i I ~ första stycket skall talan mot kronofogdemyndighets beslut 

föras i hovrätten. Talan mot hovrätts beslut i utsökningsmM skall enligt 

18 ~första stycket föras i högsta domstolen. Lagriidct har i sak inte någon 

erinran mot den sålunda föreslagna ordningen. 

I 21 ~ RP föreskrivs, att vad som är stadgat i RB om fullföljd av talan till 
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hovrätt och högsta domstolen samt riittcgiingen diir i mill som har viickts 

vid underrätt skall. om inte siirskild föreskrift diirnm iir meddelad. ha 

motsvarande tillämpning i fråga om fullfliljd i högre riitt av mfll. som har 

upptagits av annan värl<lslig domstol eller myndighet och enligt lag eller 

författning får fullföljas i hovrätt, dock att talan skall föras gerlllm hesviir. 

Till följd av den nyss angivna inledande bestiimmelsen i 18 kap. I ~ i 

förslaget blir 21 ~ RP tilliimplig i utsökningsm{tl. Det betyder. att i den miin 

det inte meddelas avvikande eller kompletterande föreskrifter i UB eller 

därtill anslutande lagstiftning. b·~stiimmelserna i 49 och .\~ kap. RB blir 

tillämpliga i fråga om fullföljd av talan mot kronofogdemyndighets heslut i 
utsökningsmt1I och bctriiffande riitteg{mgen i hovriitt i siidana mäl samt att 

54 och 56 kap. RB blir att till:impa betriiffande fullföljd av talan mot 

hovrätts beslut i utsökningsmf1I och riitt~·gilngen i högsta domstolen i 

sådana mål. 

I förevarande kapitel av U B l;ehöver säledes inte tas upp nagra andra 

fullföljds- eller rättegångsbestämrnelser än siidana som innefattar avvikelse 

från eller utgör komplettering till de berörda bestämmelserna i RB och som 

påkallas av de speciella förhållandena i utsökningsmålen. 

I förslaget har emellertitl delvis använts en annan teknik. Av motiven 

framgår. att bestämmelserna i 1--7 ~* av förevarande kapitel avses skola 

ersätta samtliga bestämmelser i 4;1 kap. RB och alltså uttömmande reglera 

sådana frågor som behandlas i sistnämnda kapitel. Detta har dock inte 

ansetts behöva komma till direkt uttryck i lagtexten. De i 8-17 ** upp

tagna bestämmelserna om talan i hovrätten - som tiU vissa delar i sak helt 

överensstämmer med motsvarande stadganden i 52 kap. Rl3 - har diiremot 

utformats med den utgångspunkten att, i den rrnln siirskilda föreskrifter 

inte har meddelats i de nämnda pllragraft:rna. bestämmelserna i 52 kap. RB 

skall tillämpas. Niir det återigen giiller talan mot hovriitlens beslut och 

rättegången i högsta domstolen har i 18 * andra stycket uttryckligen före

skrivits, att bestämmelserna i .54 kap. 1-8 ~* RB i sin helhet skall ersättas 

av de i 19 och 20 *~ i förslaget upptagna bestämmelserna: motsättnings vis 

skall av denna föreskrirt uthisas. <Jt övriga bestiimmelscr i 54 kap. RH och 

samtliga bestiimmclser i 56 kap. samma balk i princip skall tillämpas i 

utsökningsmål. 

Genom att på detta sätt skilda lagtekniska metoder har anviints vid 

utformningen av fullföljds- och riirtegängsreglcrna för de båda överinstan

serna har förståelsen av den föreslagna regleringens rätta innebörd försvä

rats. Särskilt mot bakgrund av bestämmelserna i 21 * RP ter sig det 

föreslagna regel systemet förvillande. Läsaren av lagt<!xten liimnas i flera 

hänseenden i ovisshet. huruvida sädana bestämmelser i de berörda kapit

len i RB som saknar motsvarighet i U 8 skall gälla eller inte. Den ovisshe

ten iir så mycket mer besväram:e som det i fraga om vissa av dessa 

bestämmelser i RB ingalunda är självklart vare sig att bestämmelserna 

skall gälla eller att de inte är tillämpliga. Det gäller föreskrifterna i 49 kap. 4 
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*andra stycket RB om skyldighet i vissa fall att anmiila missnöje. hcstiim

melsen i 6 * samma kapitel om klagan över att ett mål onödigt uppeh{dls 

(t. ex. genom ett sildant förhercdandc heslut av kronofogdemyndigheten 

som avses i 18 kap. 4 * andra stycket i förslagen. föreskriften i 49 kap. 7 ~ 

RB av innebörd. att om underriitt (dvs. hiir kronofogdemyndighet) har 

förklarat domare (förrättningsman) jiivig. talan mot heslutet inte fi'tr fiiras. 

bestämmelsen i 8 ~ andra stycket samma kapitel om riitt för part att säsom 

svarande i överinstans påkalla prövning av heslut. mot vilket parten inte 

får föra särskild talan. samt föreskriften i 49 kap. 9 * andra meningen av 

innebörd att hovrätten endast med anledning av besviir över avvisnings

beslut får pröva huruvida besvär har anförts i riitt tid. 

Enligt lagrådets mening hör 18 kap. UB. med utgi\ngspunkt i att RB:s 

regelsystem enligt 21 * RP hlir tilliimpligt i utsi.ikningsm;\I i den m<'m 

särskilda föreskrifter inte meddelas. i stiillet utformas sil. att diiri i princip 

tas upp endast sådana av utsökningsmålens speciella karaktär betingade 

bestiimmelser som avviker från eller kompletterar RB:s regler. 

Vid sidan av 21 * RP behövs i och för sig inte i U B nf1gon uttrycklig 

erinran om att RB:s fullföljds- och riittegångsrcgler blir tillämpliga. Det 

synes emellertid mindre tillfredsställande att låta ett rcgelsystem i en ny 

balk vila uteslutande pä en promulgationsbestämmelse till en annan balk. 

Detta talar för att en särskild bestämmelse om RB:s tilliimpning i utsök

ningsmål tas upp i U B. För en sådan lösning talar även en annan omstän

dighet. Enligt 21 ~ första stycket i förslaget skall bestämmelserna i 58 och 

59 kap. RB om särskilda riittsmcdel tillämpas i fri"iga om kronofogdemyn

dighets beslut i utsökningsmål. m:h dessa bestiimmelser omfattas knappast 

av hänvisningen i 21 * RP. Den i 21 * första stycket i förslaget upptagna 

hestiimmelscn är alltst1 nödvändig. Det iir naturligt att i en siidan bestiim

melsc också erinras om att iiven fullföljds- LlCh riittegångsrcglcrna i Rl3 blir 

tillämpliga. Ett stadgande av delta innehåll bör liimpligcn inleda kapitlet 

under en särskild rubrik. De särskilda föreskrifter betriiffande fullföljd av 

talan i utsöknings.mål som i övrigt behövs kan tas upp it v{i särskilda avsnill 

under rubrikerna '·Talan mot kronofogdemyndighets beslut .. resp. ""Talan 

mot hovriitts beslut"". 

Ges kapitlet den nu föreslagna utformningen. kan de i det remilterade 

förslaget upptagna bestämmelser som i sak helt övercnsstiimmcr med 

motsvarande föreskrifter i RB helt utgä. Det giiller bestiimmelserna i 8, 10 

och 11 **· 13 * första meningen. 14 *· I~ * första stycket. 16 ~ första 

stycket och 18 * första stycket. Även andra stycket i sistnämnda paragraf 

kan utgå. Det synes dock av pedagogiska skäl liimpligt att i lagtexten ta in 

de rättegångsbestiimmclscr som inte återfinns i de avdelningar av RB som 

särskilt reglerar rättcgfrngcn i hovrätt resp. högsta domstolen. Delta giillcr 

förslagets bestämmelser i 8 * första meningen <21 * RPI och i 10 * andra 

stycket <33 kap. 7 * RBl. 

Som förut har niimnts torde avsikten vara all inte ni"lgor:i av bcstämmcl-
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serna i 49 kap. RB skall gälla i utsökningsmål. Vissa av de fn'1gor som 

regleras i nämnda kapitel har blivit föremål för särskild reglering i 18 kap. i 

förslaget. Till hithöranck bestämmelser i förslaget återkommer lagrådet i 

det följande. I övrigt innebär för~laget i denna del till en bii~jan. all de nyss 

särskilt omnämnda besHimmclsecna i 49 kap. 4 §andra stycket (missnöjes

anmälan i vissa fall), 6 * !klagan över onödigt uppehållande av målJ. 7 ~ 

(talan mot heslut varigenom domare förklarats jävig). 8 * andra stycket 

(rätt för förklaranden i hovriitten att påkalla prövning av icke särskilt över

klagbart hcslutl och 9 ~andra meningen I prövning huruvida hesvär anförts 

i rätt tid) inte skall hli tilliimpliga i utsökningsmål. 

Med hiinsyn till de särskilda förhållanden som råder i samhand med 

kronofogdemyndighets handläggning av utsökningsmål kan det försvaras. 

att man avst?tr från kravet på missnöjesanmälan i det fatal fall d<l. f'rilgan 

härom skulle med en tilliimpnin~: av 49 kap. 4 * andra stycket RB kunna 

aktualiseras i fråga om beslut av kronofogdemyndighet. Diiremot hör för

budet i 18 kap. 4 § andra stycket i förslaget mot att fiirn siirskild talan mot 

förberedande beslut underkasta~. den inskränkningen att sådan talan pi\ 

sätt som föreskrivs i 49 kap. 6 § RB också i utsökningsmål hlir tillftten. när 

den grundas på att målet onödigt uppehålls genom beslutet. Detta hör 

komma till uttryck i en särskild bestiimmelse i 18 kap. UB. 

Vidare bör gälla, att heslut varigenom förriittningsman har förklarats 

jävig inte skall kunna överklagas, och även delta bör framg[1 av U 8. Vad 

angår bestämmelsen i 49 kap. 8 § andra stycket RB torde det. med hänsyn 

till all kronofogdemyndighets heslut med endast mycket begränsade un

dantag alltid kan överklagas för sig. inte finnas något utrymme för en 

tillämpning av detta stadgande för utsökningsmålcns del. Slutligen hör i 

UB tas upp en motsvarighet till 49 kap. 9 §andra meningen RR. 

I fråga om de hestiimmelser i övrigt i 49 kap. RR som helt saknar 

motsvarighet i 18 kap. av del remitterade förslaget biträder lagrådet före

dragandens ståndpunkt att hestämmclserna inte kan eller hör tilliimpas i 

utsökningsmål. 

Bestämmelserna i 54 kap. 1-8 ** RB om fullföljd av talan mot hovrätts 

beslut i utsökningsmäl och om rtittegfmgen i högsta domstolen skall enligt 

förslaget ersiittas av de särskilda l'öreskrifterna i 19-20 ** i förslaget. Till 

viss del överensstiimmer dessa föreskrirter i sak med motsvarande hestiim

melser i RB. Det gäller stadgandet i 19 *första stycket. såvitt det därige

nom föreskrivs att talan skall föra~ särskilt mot heslut varigenom hovriitten 

har dömt ut vite eller har älagt ansvar för förseelse i riittegfingen 154 kap. 

3 §jämförd med 49 kap. 4 § föNa stycket 4 RBJ. bestämmelsen i 19 ~ 

andra stycket (54 kap. 3 * jiimförd med 49 kap. 4 * och 8 § första stycket 

RBJ samt bestämmelserna i 20 § frirsta stycket andra och tredje meningar

na och andra stycket (54 kap. 6 och 8 ** RBJ. Med den lagtekniska lösning 

lagrådet förordar kan och hör följaktligen dessa hestämmelser utg{1 ur 18 

kap. UH. 
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De från regleringen i 54 kap. 7 § RB avvikande föreskrifter eller kom

pletterande hestämmclser som i övrigt innefattas i 19 och 20 §§ av föreva

rande kapitel behandlar lagrftdet niirmare i det följande. 

Vad angår återstående bestämmelser i 54 kap. 1-8 §§ RB innebär försla

get. att bestämmelserna inte skall tillämpas i utsökningsmål. Att vissa av 

dessa bestämmelser såsom hänförliga enbart till revisionsmål inte kan bli 

tillämpliga i utsökningsmål torde inte siirskilt hehöva anges i UB !54 kap. 

I §. 2 § första stycket andra meningen och andra stycket samt 5 h Be

stämmelserna i 54 kap. 2 § första stycket första meningen. 3 § (i de delar 

som paragrafen inte har berörts redan i det föregående) och 4 § bör i 

princip tillämpas även i utsökningsmäl. I fråga om den del av 54 kap. 8 § 

RB som inte avser jäv finns behov av en motsvarande reglering i UB 

endast såvitt gäller rätt att fullfölja talan mot hovrätts beslut i dit fullföljd 

fråga om onödigt uppehållimde av mål. och en föreskrift hiirom hör tas upp 

i förevarande kapitel: frågor som avses i 49 kap. 4 ~ första stycket 7 RB 

torde över huvud taget inte kunna genom fullföljd aktualiseras i hovriitten. 

Av det nu anförda följer. att n[igot uttryckligt undantag friln tilliimplighe

ten av bestämmelserna i 54 kap. RB inte hör föreskrivas i UB. 

Lagrftdet överg{ir hiireftcr till att hchandla i 18 kap. upptagna särskilda 

bestämmelser som avviker från eller kompletterar RB:s fullföljds- och 

riittegångsreglcr. 

1 och 3 §§ Som lagrådet har anfört under 12 kap. 3:1 §hör hestiimmelser

na om talerätt i tredje stycket av sistniimnda paragraf flyttas till 18 kap. 

Den i styckets första mening upptagna regeln om hegriinsning av kretsen 

talcherättigade kan lämpligen anslutas till bestämmelserna i 18 kap. I § 

andra stycket. Den i 12 kap. 33 * tredje stycket andra meningen upptagna 

regeln om taleförhud hör föras samman med hesttimmelserna i 18 kap. J *· 
2 § Överklagningsförhudet i första stycket iir generellt och giiller alltsft 

f(ir håde sökanden och svaranden. Har den kronofogdemyndighet hos 

vilken sökanden gjort framställning om verkstiillighet. ehuru ohehörig. 

upptagit framstiillningen. har tydligen sökanden som regel inget intresse av 

att klaga. Diiremot kan svaranden ha ett sf1danl intresse. Och har den 

kronofogdemyndighet hos vilken ansökningen gjorts funnit sig ohehörig 

och därför med stöd av 2 kap. 4 * överliimnat handlingarna till annan 

kronofogdemyndighet och denna. trots ohehörighet. upptagit målet. kan 

såväl sökanden som svaranden ha intresse av klagoriitt. 

Förslaget synes vila på den uppfattningen att reglerna om kronofogde

myndigheternas lokala kompetens i första hand syftar till att åstadkomma 

en rationell arbetsfördelning mellan de olika myndighekrna. men att hän

synen till enskilda parters intresse av att behörighetsreglerna verkligen 

iakttas inte motiverar en klagorätt i andra fall iin dä myndighet viigrat att ta 
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upp en ansökan om verkställighet. Del kan emellertid inte bortses från all 

det kan vara förenat med både besviir och kostnader för enskild part alt 

utsökningsmål handläggs av annan myndighet än den som enligt balkens 

bestämmelser är behörig. All såsom förslaget helt beskiira den enskilda 

parten talerätt. så snart en ansökan faktiskt upptagits synes lagrådet knap

past vara motiverat. 

Till det anförda kommer. att de praktiska konsekvenserna av den före

slagna regleringen i vissa fall blir· motsägelsefulla. Om en kronofogdemyn

dighet. som har funnit sig inte vara behörig all ta upp en viss ansiikan. 

därför har överlämnat målet till 1:n annan kronofogdemyndighet och denna 

finner sig vara behörig. torde den sistniimnda myndighelen ha att omedel

bart gå in i saklig prövning av målet. Myndigheten får därmed anses ha 

"tagit upp" ansökningen. Mot den förstnämnda myndighetens beslut kan 

enligt förslaget såväl sökanden som svaranden föra talan. Om hovriitlcn 

finner att besvären skall bifallas med det resultatet att mt1le1 skall återliim

nas till den första myndigheten - eller till annan behörig myndighet -

innebär det att hovrätten i sjiilva verket också omprövar den andra krono

fogdemyndighetens ställningstagande i bchörighetsfrågan. Eri sådan om

prövning är emellertid inte förenlig med förbudet mot klagan över all 

kronofogdemyndighet har tagit upp en verkstiillighetsansökan. 

Den föreslagna regleringen avviker från vad som nu giiller enligt 208 a * 
UL (jfr 218 a *l. utan att någr<:. skäl till iindringen har angetts. Enligt 

208 a *första stycket - som infördes år 1963 efter förslag av lagberedning

en - får klagan i fråga om utrnätningsmans behörighet inte föranleda 

upphävande av redan vidtagen ål gärd. om den som åtgiirden rör skiiligen 

kunnat tillvarata sin rätt hos utmätningsmannen eller hos överexekutor 

samt åtgärden i övrigt finnes ha varit ändamålsenlig och höra till utmät

ningsmans åligganden. I andra stycket sägs. att niir fögärd av obehörig 

utmätningsman undanröjs. öven~xekutor kan bestiimma vilken utmät

ningsman som skall företa målet till ny behandling. Om återigen överexc

kutor med tillämpning av första stycket finner att vidtagen åtgärd hör 

bestå. trots att målet hade bort tas upp av annan utmätningsman. kan 

överexekutor. om skäl därtill föreligger. överflytta målets fortsatta hand

läggning till den utmätningsman som är hehörig. 

Veterligt har denna reglering inte gett uprhov till n:1gra o!iigenhcler i den 

praktiska tillämpningen: något sådant har inte heller pf1ståtts i motiven till 

det remitterade förslaget. 

Också ett annat skäl talar för en reglering i anslutning till gtillande riitt. 

Om en kronofogdemyndighet har funnit sig obehörig och diirför övcrliim

nat målet till annan kronofogdemyndighet. men hovriitten efter klagan 

finner den förra behörig och därför hänvisar målet till denna. uppsUlr 

frågan om därmed också av den senare myndigheten vidtagna åtgärder 

måste hävas. Saken är inte reglerad i förslaget och iir inte heller berörd i 

motiven. Vid st1dant förhållande utgår lagrädet från att förslagets innebörd 
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iir att fitgiirdcrna alltid mi'isk gt1 Mer. Detta kan inte anses vara en liimrlig 

ordning. Med en reglering lika med den nuvarande undviks dessa oHigen

hcter. 

Lagrf1dct förordar. alt bestiimmelserna i 208 a * UL förs över till U B 

utan nf1gra väsentliga sakliga iindringar. Innebörden av de i paragrafen 

angivna förutsättningarna för att {1tgiird som har vidtagits av nhehörig 

utmiitningsman skall fil hestii. trots att klagan har förts i hehörighetsfr{1gan. 

niimligen att den snm åtgiirden rör skiiligen har kunnat tillvarata sin riitt 

och att iitgiirden varit ändamftlsenlig och hör till utmiitningsmans åliggan

den. synes dock ej helt klar till sin innehörd. Å andra sidan möter det 

svåright:ter att i lagtext rrccisera förutsiittningarna ril ett entydigt siitt. 

Lagrädet föreslår diirför. att i LI B i stiillet föreskrivs att redan vidtagen 

åtgtinl i dessa situationer för upphiivas endast om det föreligger siirskilda 

skiil. Vidare synes stadgandet i 2 kap. 4 *första meningen i det remitterade 

förslaget höra föranleda att om lwvriitten - eller högsta domstolen -

finner att dt:n kronofogdemyndighet som har tagit urr en ansökan var 

ohehörig att handlägga målet. domstolen i princip skall övertlytta m{tlet till 

hehörig myndighet. Beslut om sådan hänvisning hör dock inte meddelas ex 

officio utan endast pil yrkande av part (jfr 10 kap. 20 ~ Rl3l. 

En lösning enligt nu angivna riktlinjer innebiir. att riitten att föra talan i 

frfiga om kronofogdemyndighets hehörighet inte blir p~I niigot siitt hegriin

.;;ad. Hehörighclsfrågan bör df1 enligt lagd1dets mening vara underkastad 

officialprövning i samtliga instanser. 

Behörighetsreglcrna i förslaget m{1st1: - i likhet med behörighctsregler i 

annan lagstiftning - anses innehära. il ena sidan all en enskild sökande kan 

fä sin ansökan prövad endast av kronofogdemyndighet som enligt dessa 

regler iir behörig. men å andra sidan ocks<t all den sökande som viinder sig 

till en behörig myndight:t har riitt att påkalla att den myndighett:n prövar 

ansökningen i sak. 

De föreslagna reglerna i.ivert:nsstiimmt:r i allt viisentligt med de motsva

rande hestiimmelser i fräga om utmiitning som för närvarande finns i 56 * 
1-3 mom. UL. I 4 mom. av sistniimnda paragraf finn~ emellertid en 

hestiimmelse av innehörd att regeringen kan förordna om befogenhet för 

utmiitningsman all i vissa fall överliimna mil! om utmiitning till annan 

hehörig utmiitningsman. Med stöd av detta stadgande har i 68-70 ** 
utsökningskungörelsen meddelats närmare bestiimmelser i iimnet. 

Nyss berörda stadgande i 56 * 4 mom. UL har inte nfigon motsvarighet i 

det remitterade förslaget. I motivt:n till 2 kar. 4 * har emellertid uttalats. 

att kronofogdemyndighet som iir hchörig att pröva en verkstiillighetsansö

kan liksom för niirvaramk bör ha hefogenhct att i vissa fall överliimna 

mf1lct till annan bt:hörig kronofogdemyndighet samt att föreskrifter härom 

kan meddelas av regeringen. 

Mt:d hänsyn till den innebörd de föreslagna behörighetsreglcrna enligt 

det nyss anförda har kan inte regeringt:n genom vcrkställighetsföreskrifter 

37 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Dl'l 2 



Prop. 1980/81: 8 Lagrådets yttrande 1178 

ge kronofogdemyndighet. som enligt reglerna iir behörig att pr(\va en hos 

myndigheten gjord ansökan. befogenhet att överlämna m{1let till annan 

behörig sådan myndighet. föminstone inte för andra fall iin då sökanden 

samtyckt till åtgärden. I den mi,n det av arbetstekniska eller andra admi

nistrativa skäl anses påkallat. att kronofogdemyndigheterna ges mera 

långtgf1ende befogenheter i detta hänseende, torde en lagbestämmelse i 

ämnet vara nödvändig. En sådan bestämmelse kan ges ett innehåll som 

närmare preciseras i verkställighetsföreskrifter till UB. 

Lagrådet - som för sin del inte har någon erinran mot att kronofogde

myndigheterna också framdeles får vissa befogenheter att oberoende av 

sökandens samtycke överlämna mftl till annan behörig myndighet - föror

dar att en lagbestiimmelse i iirnnet tas upp i UU. Lagrådet utgår från att 

befogenheterna kommer att fft samma riickvidd som de nyss berörda 

föreskrifterna i utsökningskungörelsen har. 

På grund av vad sålunda har anförts rörande kronofogdemyndigheternas 

behörighet föreslår lagrådet följande lagtekniska lösning. Bestiimmelscn i 

18 kap. 2 * första stycket utgiir. De av lagrådet föreslagna föreskrifterna 

om överlämnande av utsöknings mål från en behörig kronofogdemyndighet 

till en annan sådan samordnas med den i remissen föreslagna överflytt

ningsregeln i 2 kap. 4 ~. Regeln i 18 kap. 2 *andra stycket. som systema

tiskt sett har nära anknytning til dessa regler. förs ocks{1 över till 2 kap. 

4 ~. Den bestämmelse som lagrådet har förordat rörande beståndet av 

redan vidtagen åtgärd. när mål överflyttas från en myndighet till annan. 

bör få sin plats i 18 kap. under en särskild paragraf. 

Lagrådet föreslär. att 2 kap. 4 * ffir följande lydelse: 

··4 * Har ansökan gjorts hos kronofogdemyndighet som ej är behörig. 

skall målet genast överHimnas 1ill den kronofogdemyndighet som enligt 

vad handlingarna visar iir behörig. Har ansökan gjorts hos behörig krono

fogdemyndighet och iir även annan sådan myndighet behörig, ffir mälet 

överliimnas till den myndigheten, om delta uppenbart främjar målets fort

gång eller målet inte utan avsevä1·d olägenhet kan handliiggas vid den förra 

myndigheten. 

Meddelar hovrätten eller högsta domstolen beslut. varigenom kronofog

demyndighet förklaras ej vara behörig att upptaga viss ansökan. skall 

domstolen på yrkande av part hänvisa målet till myndighet som iir behörig. 

I mål som överlämnas eller hänvisas till viss kronofogdemyndighet anses 

ansökningen gjord niir m<llet först blev anhiingigt hos sf1dan myndighet. .. 

S * Reglerna om jäv i svensk rätt uppbiirs av det allmänna intresset att 

sävitt möjligt hindra att clomstobrs och andra myndigheters avgöranden 

p{1verkas av ovidkommande hänsyn eller att misstankar hiirom uppstär. 

Som följd härav gäller som princip. att ell beslut vilket fattats av den som 

är jiivig efter klagan skall unclanri.'jas av högre instans <jfr 50 kap. 27 ~ RB I. 

Inom förvaltningen uppriitthftlls dock inte principen fullt ut (jfr t. ex. RÅ 

1969 ref. 7. prop. 1971: 30 s. 344 och 4 kap. 6 ~ fastighetsbildningslagen). 
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Utsökningsförfarandet stfir i mänga hänseenden det judiciella förfaran

det nära. 1 utsökningsmiil råder undantagslöst ett tvåpartsforhällande. Mot 

denna bakgrund är det naturligt, all jävsgrunderna i förslaget har utformats 

med föreskrifterna om domar:iiiv i RB som förebild. Det skulle med denna 

utgångspunkt ha varit mest följdriktigt. att U B hade intagit sam1rn1 n::strik

tiva ståndpunkt som RB niir det giiller beståndet av en av jiivig förriitt

ningsman vidtagen åtgärd. Det kan emellertid inte bortses frän alt det för 

domstolsproccssens del - med dess väl sammanhtillna förfarande - varit 

möjligt att till tiden begriinsa parts riitt att göra invändning om jiiv sf1 att 

frågan om att undanröja ett avgörande pä grund av .iiiv uppkommer endast i 

undantagsfall (4 kap. l.'i * samt 49 kap. 3 och 11 ** RBI. medan för 

utsökningsprocessen - diir ett llertal frisliiende och ofta br{1dskanJe litgiir

dcr måste vidtas i var:ie mål -- samma noggranna reglering av praktiska 

skäl knappast kan genomföras. Så har ej heller skett i lJ 13_ som inte pil 

motsvarande sätt inskränker parts rätt att göra inviindning Llm jäv. I 

utsökningsmål skulle man därför oftare iin i riittt:gangsmäl hamna i det 

läget att man mäste undanröja iltgiird eller beslut på grund av jiiv. Trots alt 

det möter betänkligheter mot att göra avsteg fr;\n den inledningsvis an

givna principen anser lagrådet starka praktiska skäl göra det nödvändigt att 

i viss utsträckning liita åtgärd eller beslut av jiivig förriittningsman bestft. 

Den i förevarande paragral' av förslaget givna regeln iir avsedd all 

tillgodose detta syfte. I paragral'en staJgas. att klagan iiver att förriill nings

man har handlagt mil! fastän han var jiivig ej far föranleda alt beslut som 

han har meddelat hävs. om klaganden fär anses tillgodosedd genom utfö

ramlet av talan i hovrätten. Bestiimmelsen - som uppenbarligen blir 

tilliimplig endast niir jäv i'tberopas som grund för klagan över beslut eller 

åtgiird - låter alltsii frf1gan om besttlndet av beslutet eller ingiirden bli 

beroende av en bedömning av sjiilva saken. Den niirmarc innebörden av 

bestiimmelsen är emellertid oklar och nfigon tyJlig ledning ger inte föredra

gande statsnidets uttalande att med bestiimmelsen avses. att "klagandens 

sakliga inviindningar mot kronofogJcmyndighctens beslut har prövats av 

hovrätten och att klaganden skiiligen biir fä nöja sig Järmed". 

Lagrådet föreslär. att paragrafen i stiillet ges det innchMlct att beslut 

som fattats av jävig förriittningsman ej behöver hävas. om jiivet uppenbar

ligen inte inverkat på beslutet. 

6 * Enligt paragrafen gäller, att vid bifall till talan mot visst beslut även 

senare beslut i målet skall kunna hiivas. Bestämmelsen medger. att beslut 

av kronofogdemyndighet. ehuru det ej siirskilt överklagats inom angiven 

bes värst id och alltså har vunnit laga kraft. skall kunna upphiivas av hovrät

ten. Bestämmelsen blir tilliimplig på beslut som regelm~issigt rör iiven 

annans rätt än klagandens. Att öppna möjlighet att inom det ordiniira 

fullföijdsförfarandets ram överpröva redan lagakrartvunna beslut av detta 

slag strider mot grundläggande principer inom process- och förvaltnings-
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rätten. Lagrådet avstyrker. att hestämmelsen. till vilken motsvarighet 

saknas i gällande lag, upptas i balken. 

Av nwtiven att döma avser bestämmelsen lhimsl all möjliggöra. att den 

tredje man, som vinner bifall till sin talan om hävande av utmätning av lös 

egendom på den grund att den tillhör honom. oåsii skall kunna återfi't 

egendomen trots att den försålts och för<iljningsbcslutet vunnit laga kraft. 

St1sorn lagrådet utvecklat unde- 14 kap. iir emellertid enligt lagrädcts 

mening tredje mans möjlighet att iiterfå exekutivt sf1ld lös egendom inte 

beroende av om sjiilva försiiljningsbcslutel står fast. 

12 * Lagrådet har föreslagit. a It ::! kap. :!IH fiirsta stycket utgår ur bal

ken. Redan med htinsyn hiirtill b1'ir iiven förevarande paragrnf utgå. Anses 

en hestiimmclse i ämnet iindä önskviird av pedagogiska skäl. bör den i 

likhet med vad som föreslagits i fräga om ::! kap. :!O * första stycket tas upp i 

vcrkstiillighet sföreskrifter till U H. 

13 * Enligt andra meningen i denna paragraf skall kronofo!ldemyndighe

kn. niir den insänder besviirshandlingarna till hovrätten. bifoga eget ytt

rande. ·om del ej kan anses obehövligt. Denna hestiimmclse. som endast 

innebär en instruktion för kronofogdemyndi!lheterna. torde lämpligen kun

na utgä ur balken och i stiillet tas upp i verkställighetst"iireskrifterna. 

15 * Med den för klaganden förmanlig<1 tolkning som i praxis ges åt 

regeln i 5:! kap. 6 *andra stycket RB synes den diirifdn - för övrigt endast 

i obetydlig m{m - avvikande särregcln i andra stycket av nu för..::varande 

paragraf öv..::rtlödig. 

16 * Enligt den inledande besti'.mmelscn i paragrafens andra styck..:: far 

hovriitten omeuclbart - dvs. innan inkomna hesvi\r har kommunicerats 

med klagandens motpart - inhibera vidare vcrkstiillighet. En motsvarande 

ordning giiller för niirvarande för övcrexekutor och hovriitt enligt :!08 och 

:!18 ** U L. BcsWmmelsen i förslaget ger diirtill hovriitten en ny befogen

het. niimligcn all omedelbart förordna att i'ttgiird för verkstiillighet skall 

"genomföras och hestft till dess ;11rnat förnrdnas". Enligt motiven avses 

sådant interimistiskt förordnande kunna meddelas i situationer då krono

fogdemymligheten inte har ansett ;;ig kunna bifalla en begäran om verkstiil

lighet. t. ex. diirför all erbjuden siikcrhet inte har ansetts tillfyllest. Exemp

let synes {1syfta bl. a. fall dii frilga iir om verksliillighet enligt 3 kap. 7 * i 
förslaget av dom. varigenom ni\gon har förpliktats att utge liis egendom. I 

siidant fall ges hovriillen alltså mö)ighet att. om den finner sig kunna godta 

erbjuden siikcrhet och fara iir i dröjsmiil. interimistiskt förordna om den 

sökta verkstiilligheten. Framhåll<'.s hör att hovriiltens befogenhet enligt 

förevarande bcstiimmelse inte iir i·1skri\nkt till iltgärdcr av mera begriinsad 

riickvidd i avbidan pi'i att den fullföljda talan prövas av hovriitten. Förord-
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nandct kan tydligen - såsom i det anförda exemplet - avse själva saken i 

målet. Det får därvid karaktären av ett provisoriskt avgörande i den 

fullföljda saken. Av särskilt intresse synes vara att genom hestiimmelsen 

införs möjlighet att efter klagan besluta om utmiitning. som får provisorisk 

karaktär i den meningen att dess bestånd är beroende av en kommande 

slutlig prövning i samma instans. 

Lagrådet har inte funnit anledning till erinran i sak mol den sålunda 

föreslagna ordningen eller mot innehållet i övrigt i andra stycket av före

varande paragraf. Enligt lagrådets mening bör emellertid lydelsen jämkas 

pä så siitt att bestämmelsen om interimistiskt förordnande bryts ut till ett 

särskilt stycke. 

Vid fullföljd av talan till högsta domstolen i utsökningsmf1l enligt U L 

anses domstolen kunna inhibera verkstiillighet i samma utstriickning som 

gäller fi.'lr hovrätt jämlikt 218 ~ U L. Någon bestämmelse härom iir ej med

delad i lag. Även i den nya utsökningsprocessen enligt UB skall högsta 

domstolen självfallet kunna besluta om inhibition. Ocksä de möjligheter att 

interimistiskt förordna om verkstiillighet - liksom att omedelbart hiiva 

vidtagen åtgärd - som enligt nu förevarande paragraf" i U H liimnas hovrätt 

måste rimligen stå högsta domstolen till buds. Domstolens hefogenhel i nu 

berörda hänseenden bör uttryckligen anges i UB. liimpligen genom en 

regel som hänvisar till den föreskrift i balken som ger hovrätten sådan 

befogenhet. 

17 § Bestämmelsen i paragrafens forsla stycke anger. att hovriittens 

beslut länder till efterriittelse lika som kronofogdemyndighetens beslut. 

Innebörden av bestämmelsen, i den föreslagna lydelsen. blir att hovriitts 

alla heslut i utsökningsmål. med vissa undantag som följer av andra stycket 

i paragrafen och av 2 kap. 19 ~. skall lända till efterriittelse omedelbart. 

Detta bör otvivelaktigt gälla såsom regel för de beslut av hovrätt som 

direkt rör verkställighet enligt UR. I frilga om andra beslut som hovriitt 

meddelar i utsökningsmiil. t. ex. angående riillegfmgskostnad i hovriills

processen. torde anledning saknas all frångä vad som eljest gäller. 

TilHimpningsomrädet för den nu aktuella bestiimmelsen synes kunna fft 
en lämplig avgränsning. om den iindras till att omfatta "'hovriittens beslut i 

dit fullföljd fråga ... 

19 * I paragrafens första stycke stadgas bl. a .. att om hovriitten innan 

ändringssökandet slutligt prövas har utlåtit sig i fråga som avses i 16 ~ 

andra stycket. talan mot beslutet skall föras siirskilt. Bestämmelsen inne

bär. att särskild talan skall föras mot hovrättens beslut under riittcgfmgen 

med anledning av yrkande att verksliilligheten skall inhiberas eller att 

interimistiskt förordnande om verksliillighet skall meddelas. Bestämmel

sen gäller oavsett om hovriitten genom beslutet har bifallit eller ogillat 

yrkandet i fråga. 
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I förhållande till gällande rät\ innebär förslaget att möjligheterna till 

särskild talan i inhibitionsfriigor vidgas. Enligt 2 !9 * ·' mom. U L skall talan 

föras särskilt mot beslut under rällegången i hovrätt bara om verkställighet 

därigenom inhibcras. Något motiv till den föreslagna utvidgningen har inte 

anförts i remissprotokollet. Enli!:t lagrädets mening finns ej anledning att 

frångf1 hittillsvarande ordning. Sålunda bör alltjämt den principen upprätt

hållas att hovrättens beslut får överklagas särskilt endast niir beslutet 

ingriper i verkstiillighetens normala förlopp. Av denna princip följer. att 

talan ej bör få föras särskilt m<.lt beslut under rättegi'lngcn. varigenom 

yrkande att hovrätten skall interimistiskt förordna om verkställighet av

slås. 

21 * Den föreslagna bestämmelsen i paragrafens andra stycke om åter

ställande av försutten tid föranleder lagrådet att först erinra om att huvud

stadgandct i vår lagstiftning om d·:tta institut iir upptaget i 11 kap. 11 * RF. 

som föreskriver all återstiillande av försutten tid beviljas av regeringsriit

ten när fråga är om ärende for vilket regeringen. förvaltningsdomstol eller 

förvaltningsmyndighct är högsta instans samt i annat fall av högsta dom

stolen. Detta stadgande kom att ersätta 19 * i 1809 :1rs RF. enligt vilket 

lagrum - i dess senast giillande lydelse - det tillkom regeringsriitten att i 

mål av beskaffenhet att tillhöra dess eller kammarriitts slutliga prövning 

upptaga och avgöra ansökningar om återstiillande av försutten tid medan 

övriga sådana ansökningar skulle avgöras av högsta domstolen. 

Dessa grundlagsstadganden fn1 mträder niirmast som kompetensregler. 

vilka anger den myndighet som har all pröva frllgor om ilterst~illande av 

försutten tid. Detta torde förklanis av stadgandenas tillkomsthistoria. En

ligt 31 kap. I * gamla rättegiingsbalkcn i 1734 års lag tillkom det allenast 

konungen att iitcrstiilla laga tid som iir försutten. Niir högsta domstolen 

inrättades år 1789 bestämdes. att del skulle ankomma pf1 domstolen att 

pröva alla ansökningar och fr{1gm om återställande av försuttna fatalier. I 

1809 års RF upptogs ett uttryckligt stadgande av innehilll att det tillkom 

högsta domstolen att avgöra alla ansökningar att konungen må återsliilla 

laga tid som är försutten. Detta l<1grum - ursprungligen hetccknat 18 * -
undergick sedermera vissa iindringar med anledning av rcgeringsriittens 

tillkomst. 

Omfattningen av institutet äterställande av försutten tid enligt RF har 

blivit niirmare preciserad genom ett flertal avgöranden av högsta domsto

len och regeringsrätten. Aterställamle har ansetts kunna ske endast avs. k. 

processuella frister. dvs. frister för vidtagande av ätgiird i anhängig rätte

gång eller anhängigt förvaltningsforfarande. I fråga om äterställande av 

fatalietider i rättegäng finns niirmare reglering i lag. niimligen i 58 kap. RB. 

Angivna avgriinsning av tillämpningsområdet för institutet innebiir att 

l'rister. som med en samlande beteckning brukar beniimnas materiella 

frister. inte kan återsttillas. Detta giiller frister för viickande av ialan eller 

' ' 
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företagande av civilriittslig handling eller djest annan iitgiird iin proccss

handling i ett inlett processuellt förfarande. 

I fråga om rättsverkan av underlåtenhet att iaktta en frist rf1der en 

principiellt hetydclsefull skillnad mellan processuella och materiella fris

ter. Att en processuell frist inte iakttas påverkar endast gängen av ett inlett 

processuellt förfarande. När en materiell frist löper ut - och den åtgiird 

varom fråga iir ej dessförinnan har vidtagits - inlriider omedelbart på 

grund av lag en ändring i det materiella riittsliiget. I privaträttsliga förhål

landen. som här närmast är av intresse. iir det ett riittsliige mellan enskilda 

som iindras. Om t. ex. ett testamente ej bevakas inom den därför bestämda 

tiden. förlorar testamentstagaren sin riitt på grund av testamentet gentemot 

vissa andra intressenter. Utgången av en frist är ett rättsfaktum. vilket. 

liksom andra rättsfakta såsom l. ex. betalning. rättsordningen har att iakt

ta. Ett "'återställande" av en frist i det särskilda fallet genom beslut av 

myndighet skulle innebiira. att rättsliiget ånyo ändrades: testamentsta

garen t. ex. skulle äter fä en riitt p{1 grund av testamentet etc. Myndighe

tens heslut skulle - även om förutsiittningarna för åtgiirdens vidtagande 

anges i lag - rn en riittsgcstaltande karaktär till fördel för en och till 

nackdel för en annan part. Att "ilterställa" en materiell frist har allts{1 en 

vidare innebörd iin uttrycket sjiilvt anger. 

Sedan gammalt uppriitthttlls den ordningen att enskild i privaträttsliga 

förhållanden ges en rättslig stiillning som avses vara definitiv i den mening

en all han diirefter kan i alla lägen försvara den med rättsordningens hjälp. 

Den rättighet som har denna karaktär skall alltså respekteras av såviil 

andra enskilda som samhällets myndigheter. Att enskild på detta sätt hlir 

tryggad i sin riitt kan sägas vara en grundliiggandc princip som ger stadga åt 

vår riittsordning. Regleringen av privatriittsliga förhållanden har länge 

ansetts skola ske i lagens form. I giillandc RF kommer denna princip till 

uttryck genom stadgandet i 8 kap. 2 ~- som siigcr att föreskrifter om 

enskildas personliga stiillning samt om deras personliga och ekonomiska 

förh{1llanden inhiirdes skall meddelas genom lag. En sf1dan riittighet för 

enskild som hiir är i fr[1ga skall alltsil för att bli gällande vara tillskapad 

genom lag. Detta hetydcr ocksä att iindring i en siilunda tillskapad riittig

het. dvs. i ett materiellt rättsliige mellan enskilda. inte kan ske på annat siitt 

iin genom lag. 

Mol denna bakgrund lttter det sig viil förklaras varför ett materiellt 

riittsliige mellan enskilda inte har ansetts kunna iindras med anlitande av 

institutet i'ttcrställan<le av försutten tid. Tilliimpningsområdet för detta 

institut enligt RF har med andra ord en given avgriinsning. 

I överensstämmelse härmed har ock sil i riittspraxis slagits fast. att ansö

kan om ätcrsliillandc av försutten tid för viickande av talan som avses i 69 * 
UL ej utgör fall. varom stadgas i 19 ~ 1809 ärs RF tNJA 1967 s. 303). 

Lagberedningen uttaladt: emellertid. att den ansiig att det i motsvarande 

situationer enligt U B miistc finnas möjlighet för tredje man att fa försutten 
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tid äterstiilld. om han haft laga förfall. I anslutning till heredningens förslag 

tas i det remitterade förslaget upp en bestiimmelse. enligt vilken vad som 

sägs i 58 kap. 11 och 12 ~~ RB skall giilla niir föreliiggande har meddelats 

enligt 4 kap. 20. 25 eller 26 ~ ellc- 13 kap. 7 ~andra styd;et UB. 

lnnehörden av den fiireslagm1 hestiimmdsen i UB iir enligt det förut 

anförda hl. a .. att det överliimnas ät myndighet att iindra dl materiellt 

riittsförhållande mellan enskilda. Såsom oeksa har framhi'illits får en sf1dan 

iindring enligt grundlagsfästa prir:ciper inte ske på annat siill iin genom lag. 

Om en myndighet tilläggs den ~1ppgirt som hiir iir i fr;iga. förs således 

normgivningskompetensen rörande förhilllanden mellan enskilda diirige

nom över till myndigheten. 

Den föreslagna regleringen synes alltsii inte st[i i överensstiimmelse med 

principer som iir antagna i vår grundlag - Ol'.h i vart fall för anses giilla 

under ordinära samhällsförhMlanden. I vad miln det numera för anses 

möjligt att i s. k. heredskapslagstiftning. avsedd alt gälla i krig eller krigs

fara. göra avsteg från uessa principer har lagrådet ej anledning att g{1 in pii: 

jfr 10 ~lagen ( 1957: 132) med siir~kilda bestiimmelser ang(ienue domstolar

na och rättegången där vid krig dler krigsfara m. m. Hiir iir inte fråga om 

lagstiftning av sådan undantagskaraktär. 

Riilligheter pil det privaträttsliga området kan sjiilvfallet vara i lag be

griinsade i skilda hiinseenden till innehåll och omfattning. Det kan ske p{i 

så sätt att redan inträdet av en be~.tämd riitlighet blir beroende av vissa i lag 

angivna riittsfakta. Av intresse hiir iir all lagstiftningen kan ges den utform

ningen all den som försitter en frist förlorar sin riitl till förmfm för annan. 

om han inte inom viss ytterligare tid visar laga t'örfall för sin underliltenhet 

att iaktta fristen. Innebörden av tidsbestämmelserna blir i ett sådant fall. 

att rättsliiget mellan berörda parkr är fram till en yttersta tidpunkt heroen

de av huruvida laga förfall visas. Mot en slidan lagstiftning - enligt vilken 

något riittsliigc ej först betraktas :;om definitivt och sedan iindras - möter 

inga betänkligheter frän rent komtitutionell synpunkt. 

Att utforma tidsbestiimrnelserna i lagstiftningen p{1 sist angivna siill 

torde emellertid vara iignat att ä•;tadkomma riittsosäkerhel. Detta synes 

siirskilt giilla i fråga om talefristerna pä ett omriide som utsökningsrätten. 

diir snahhhet i förfarandet ofta iir av nöden. Det torde iiven vara siidana 

hänsyn som har föranlett all förslaget inte bereder ocksä en sökande. som 

förelagts att väcka talan. möjlighet till förlängning av tiden. Liknande skäl 

talar emellertid i sjiilva verket iive n mot alt tredje man bereds möjlighet till 

sådan förliingning. 

Oavsett nu anförda skäl mol all de ifrilgavarande talefristcrna skall 

kunna förliingas föreligger enligt lagrädets mening inte något egentligt 

behov hiirav. Den bestiimda tidryr·1den av en mänad synes viil avviigd. och 

nackdelen av att riittsförlust någon gång kan uppstft på grund av hinder att 

iaktta fristen rniiste anses uppviigas av en större fasthet i regelsystemct. 

På grund av det anförda förordar lagrådet. att 21 ~ andra stycket utgår. 
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Lagberedningen uppehöll sig ingående vid de vanskligheter som möter 

när fråga är om att efter klagan undanröja en exekutiv försäljning. Diirvid 

påpekade beredningen. att dessa är särskilt framträdande när klagan förs 

med anlitande av extraordiniirt riittsmedel. eftersom dii ofta l{mg tid har 

förflutit efter det försiiljningen iigde rum. Med hiinsyn härtill föreslog 

hen:dningen en regel - i det remitterade förslaget upptagen som ett tredje 

stycke i förevarande paragraf - av innehftll alt användning av siirskilt 

rättsmedel ej utan synnerliga skäl för föranleda att exekutiv försäljning 

hävs. En sådan regel bryter emellertid mot principen att den som fullföljer 

en talan efter att ha anlitat extraordinärt rättsmedcl inte skall vara i annat 

eller sämre nige än den som klagar i ordinär viig. Ett övergivande av denna 

inom håde rättegfmgsviisendet och förvaltningen gällande grundsats förut

sätter ingående överväganden i frågan om de extraordinära rättsmedlens 

ställning i riittssystemet. Det kan uppenbarligen inte komma i frilga att nu 

på ett isolerat rättsområde införa en lagregel stldan som den föreslagna. 

Av vissa uttalanden i rernissprotokollet kan man få det intrycket att vid 

prövningen av en talan som förs efter anlitande av extraordiniirt rättsmedel 

hänsyn borde tas till arten av de omstiindigheter som föranlett anviindning

en av detta rättsmedel. Med anledning härav vill lagriidet framhillla. att 

bedömningen av frågan huruvida siirskilt riiltsmcdel skall få anlitas och 

hedömningen av den diirefter upptagna talan sjiilvfalkt måste ske frist;ien

de thin varandra. Lika litet som avgörandet av den förstniimnda frägan bör 

röna inflytande av i vad mån talan i saken bör vinna hifall eller ej för denna 

talan påverkas av att den skett efter anlitande av särskilt riittsmedel. 

Under hänvisning till vad lagrädet sålunda har anfört rörande föreva

rande kapitel föreslår lagrådet. att kapitlet ges följande lydelse: 

18 kap. Besviir 

Inledande hcstiimmclser 

l * Mot kronofogdemyndighets beslut förs talan i hovriitten genom be

svär. 

I den män ej annat föreskrivs i detta kapitel har bestämmelserna i 

riittcgångsbalkcn om fullföljd av talan i hovrätt och högsta domstolen och 

om rättcgiingen där samt om särskilda riittsmedel motsvarande tilliimpning 

i utsökningsmill. 

Tala11 11101 kro11<~fi1gdcmy11dighcts hesl111 

2 * Talan mot kronofogdemyndighets beslut får föras av den som heslu

tct angil.r. om det har giltt honom emot. Sökande eller svarande far iiven 

klaga över att heslut gör intrång i tredje mans riitt. 

Talan mot beslut. varigenom rfötighet har förbehållits enligt 12 kap. :n ~ 

andra stycket, far föras endast av den som har hest ritt att förbehilll görs. 
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3 * I stiillet för bestämmelserna i 49 kap. riitteg<lngsbalkrn tilliimpas vad 

som föreskrivs i 4 och 5 ** ned<cn. 

4 * Talan far ej föras mot beslut. varigenom begäran om rättelse av 

utmiitning: enligt 4 kap. 33 eller 34 * eller begäran om riittclse av kvarstad 

enligt 16 kap. 13 * har Himnats utan bifall. Detsamma giiller betriilfande 

beslut att riitlighet ej skall förbe1fdlas enligt 11 kap. :n *andra styeket. 

Klagan frlr ej heller föras över beslut. varigenom förriittningsman har 

fiirklarats jiivig. 

5 * Mot beslut i fräga som avses i 1 kap. 1\1 eller 11 *for talan ej föras. I 

samband med klagan över beslut. varigenom fi.ireliiggande av vite eller 

annan p;\följd har tillämpats. ff1r doek prövning: av fiircliig:gandets giltighet 

pilkallas. 

Mot be~lut som innefattar endast förberedelse till senare beslut och ej 

rör tredje man filr talan föras endast i samband med talan mot di.:t senare 

beslutet. Talan för doek föras siirskilt ph den grund att målet onödigt 

uppehålls genom beslutet. 

Kla)!an \iver sakiigarförteckning far föras endast i sambaml med talan 

om upphävande av auktion eller talan mot beslut om fördelning av influtna 

medel. 

6 * Talan mot beslut om utmiitning som avses i 7 kap. eller mot beslut 

om införsel far föras utan inskriinkning till viss tid. Detsamma giillcr talan 

av tredje man mot beslut om annan utmiitning samt talan mot beslut p;\ den 

grund att mr11ct onödigt uppehälh genom beslutet. 

[ksviir över exekutiv försföjning skall anföras inom tre veckor fri\n 

försiiljningen. Över beslut om fördelning eller utbetalning av medel skall 

besviir anföras inom tre veckor från beslutet. 

Talan mot kronofogdemyndighets beslut i andra fall skall föras inom tre 

veckor fr<in det att beslutet delgavs klaganden. 

7 * Visar den som vill anföra b~svär över kronofogdemyndighets heslut 

laga förfall före besviirstidens utgt111g. skall myndigheten <illa ut ny tid. 

8 * Friiga huruvida hesvär har anförts i riitt tid fttr ej komma under 

hovrättens bedömande annat iin i samband med prövning av besviir över 

beslut. varigenom kronofogdemyndigheten har avvisat hesviiren. 

9 ~ Hovriitten Lir. utan att motptrten dessförinnan har beretts tillfiille att 

inkomma med förklaring. förordna. att i1tgiird för verksUillighct ej skall 

vidtagas eller. om synnerliga skiil föreligger. att redan vidtagen siidan 

fttgiird skall hiivas. 

Hovriitten far oekså omedelbart förordna. att <ltgiird för verkstiillighet 

skall genomföras och bestii till de~;s annat förordnas. 
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10 § Den omständigheten att förrättningsmanncn linnes vara jiivig skall 

ej föranleda att beslut som han har meddelat skall hävas. om jiivct uppen

barligen ej har inverkat på heslutet. 

I I § I samband med beslut om hänvisning enligt 2 kap. 4 *andra stycket 

för hovrätten endast om siirskilda skäl föreligger förordna. att i målet redan 

vidtagen {1tgiird för verkställighet skall hiivas. 

12 § Bifalls talan mot beslut om fördelning av medel. giillcr det till 

förmån även för den som ej sjiilv har fört talan mot heslutet. 

13 § Vad som sägs i 2 kap. 19 § om kronofogdemyndighets heslut har 

motsvarande tillämpning betriiffonde hovriitts hcslut i dit fullföljd fråga. 

lnnehiir hovrättens beslut att vidtagen iitgiird i m;'\I om utmiilning eller 

införsel skall gå iller. skall åtgärden dock bestä tills beslutet har vunnit laga 

kraft. om ej hovriitten förordnar annat. 

7ii/an mot ho1'1'l"itts hes/ut 

14 § Mot beslut. varigenom hovriittcn har funnit viss kronofogdemyn

dighet behörig att upptaga ansökan om verkställighet eller har hiinvisat miil 

till viss kronofogdemyndighet, för talan ej föras. Detsamma giillcr hovriil

tcns beslut med anledning av dit fullföljd talan p~1 den grund att mhlet 

onödigt uppehålls genom heslut av kronofogdemyndigheten. 

IS § Talan mot beslut. varigenom hovriitten. innan iindringsyrkandet 

prövas slutligt. har meddelat förordnande som avses i 9 § eller har utl[1tit 

sig angående föreläggande som avses i 2 kap. 15 §.skall föras siirskilt. 

16 § Vad som siigs i 9, 11 och 12 §§har motsvarande tilliimpning i högsta 

domstolen. 
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Proposition med förslag till utsökning.'ibalk 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande' över förslag till 

utsökningsbalk. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Inledning 

Lagrådet har anslutit sig till förslagets ståndpunkt att utsökningsbalken 

( UB) skall vara direkt tillämplig även på verkställighet i fråga om skatter, 

böter o.d .. dvs. allmänna mål. Lagrådet anser också att det i och för sig är 

en riktig teknik att, när det behövs särreglcr för de allmänna målen, ange i 

själva balken vilken eller vilka av dess bestämmelser som inte skall 

tillämpas i sådana mål. I samband härmed har emellertid lagrådet fram

hållit att det inte i alla hänseenden framgår av förslaget vad som skall träda 

i stället för de bestämmelser i UB som inte skall gälla i allmänna mål. Enligt 

lagrådet hade det varit önskvärt att även de exekutionsrättsliga bestäm

melser som inte skall finnas i UB hade tagits upp till omprövning i detta 

sammanhang. Eftersom en sådan översyn inte har gjorts, har lagrådet inte 

kunnat fullt ut bedöma om det tir ns tillräckliga skäl för samtliga undantag 

beträffande allmänna mål som har gjorts i U B eller om ytterligare sådana 

undantag behövs. 

Med anledning härav vill jag först understryka att i UB regleras endast 

exekutiv verkställighet. Bestämmelser som gäller andra åtgärder vid in

drivning av skatter, böter m.m., 1:.cx. föreskrifter om anmaning att betala 

skulden, uppskov med betalning och kvittning, har alltså inte sin plats i 

UB. 
1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid rt:gcringssammanträde den 16 mars 1978. 
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De bestämmelser i UB för vilka undantag har gjorts i allmänna mål rör i 

första hand frågor om måls anhängiggörande och om redovisning (se 2 kap. 

30 §första stycket, 13 kap. 21 §och 15 kap. 22 § ). Motsvarande föreskrifter 

i fråga om skatter, böter m.m. finns i andra författningar och de torde inte 

behöva ändras med anledning av UB. I 3 kap. har flertalet paragrafer 

undantagits från tillämpning i allmänna mål (3 kap. 23 § första stycket). De 

flesta bestämmelserna i detta kapitel skulle emellertid på grund av sakens 

natur även utan ett uttryckligt undantag vara omöjliga att tillämpa i sådana 

mål. Beträffande skatter m.m. utgår 3 kap. 23 §andra stycket UB från att 

det i andra författningar kan finnas bestämmelser om att verkställighet får 

ske innan exekutionstiteln har vunnit laga kraft. Sådana hestämmelser 

torde i allmänhet inte heller behöva ändras med anledning av UB (jfr 87 § 

uppbördslagen 1953:272. omtryckt 1972:75). Till frågan om tillämpligheten 

i allmänna mål av 3 kap. 22 § återkommer jag i det följande. 
I övrigt görs i UB undantag i fråga om allmänna mål endast för bestäm

melser om tidsfristen för utmätning resp. exekutiv försäljning samt om 

sökandens ansvar för förrättningskostnader <4 kap. 36 §, 8 kap. 19 §. 10 

kap. 24 §. 12 kap. 69 § och 17 kap. 13 §). Några bestämmelser i dessa 

ämnen är inte aktuella när det gäller allmänna mål. 

Av det sagda följer att U B, utöver de särregler för allmänna mål som har 

tagits upp där (2 kap. 30 §och 3 kap. 23 och 24 §§),i princip inte påkallar 

några nya särrcgler för sådana mål i andra författningar. 1 den mån nyss

nämnda bestämmelser angående anhängiggörande av allmänna mål och 

redovisning m.m. i sådana mål kan anses vara i behov av översyn får den 

frågan tas upp i ett annat sammanhang. Det kan påpekas att en översyn av 

olika författningar rörande indrivning av skatter och allmänna avgifter f.n. 

övervägs i budgetdepartementet. 
Lagrådet har också berört det förhållandet att kronofogdemyndigheten i 

allmänna mål. vid sidan av sin uppgift som exekutiv myndighet, företräder 

staten eller vederbörande kommun som borgenär. Enligt lagrådets mening 
kan man inte bortse från att denna dubbelställning utgör en i systemet 

inhyggd svaghet, som är ägnad att väcka betänkligheter. Lagrådet fram

håller dock att en annan ordning förutsätter vittgående organisatoriska för

ändringar och inte är genomförbar i nuvarande läge. Enligt lagrådet är det 

emellertid av största vikt att alla de åtgärder vidtas som är möjliga för att 

hindra intressekonflikter. 

Med anledning härav vill jag, i samråd med chefen för budgetdeparte

mentet och chefen för kommundepartementet, anföra följande. Förslagets 

ståndpunkt att staten (resp. vederbörande kommun) som borgenär i 

allmänna mål företräds av den exekutiva myndigheten överensstämmer 

med den ordning som gäller nu. En motsvarande ordning har också gällt 

sedan mycket lång tid. Den hänger bl.a. samman med att det ankommer på 
kronofogdemyndigheten att över huvud svara för indrivningen av obetalda 

skatter. böter m.m., dvs. oavsett om det krävs exekutiva åtgärder eller 
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inte (se t.ex. 59 § uppbördslagen och 6 § bötesverkställighetslagen 

1979: 189). Denna uppgift har sedan gammalt åvilat utmätningsmänncn och 

torde ha utgjort ett väsentligt förhållande vid tillskapandet år 1965 av de 

nuvarande kronofogdemyndigheterna. I fråga om indrivningen av böter 
och viten bekräftades nämnda ordning senast vid tillkomsten av 1979 års 

bötesverkställighetslag (se 6-14 §§denna lag). 

En sådan ändring beträffand1~ kronofogdemyndigheternas ställning som 

lagrådet har berört skulle tydligen innebära att en eller flera andra myndig

heter skulle i stället för kronofogdemyndigheterna svara för indrivningen 

av skatter. böter m.m. och att kronofogdemyndigheterna i allmänna mål. i 

likhet med enskilda mål. enbart skulle ha rent exekutiva uppgifter. En 

sådan ordning förutsätter, som lagrådet självt har påpekat. omfattande 

organisatoriska ändringar. Den skulle också göra indrivningen av det 

allmännas fordringar betydligt mera omständlig och kostsam, samtidigt 

som effektiviteten skulle minska. Det bör erinras om att de skatter m.m. 

som årligen överlämnas för indrivning uppgår till mycket betydande 

belopp. 

Slutprotok.oll 1190 

Det förtjänar också nämnas att det inte från något håll under remiss

behandlingen har gjorts gällanck att kronofogdemyndigheternas ställning i 

allmänna mål skulle innebära risk för att tjänstemän hos myndigheterna 

skulle otillbörligt gynna staten som borgenär på bekostnad av enskilda 

borgenärers rätt. Någon grund för en sådan misstanke torde inte heller 
finnas. 

Jag delar emellertid lagrådets mening att det inom ramen för den aktuella 

organisatoriska ordningen bör vidtas åtgärder för att så långt möjligt 

undvika intressekonflikter. I fråga om exekutiv försäljning av fast 
egendom (inkl. köpeskillingsfördelningen) har i remissprotokollet nämnts 

att kronofogdemyndighetens borgcnärsfunktioner kan, när det anses 
lämpligt, utövas av någon annan tjänsteman vid myndigheten än den som 

håller sammanträdet. Denna fråga får övervägas närmare i samband med 

utarbetande av verkställighetsföreskrifter till UB. Kronofogdemyndig

hetens befogenhet att under vi:>sa förutsättningar själv pröva en fördel

ningstvist ( 13 kap. 7 §tredje stycket) gäller inte i allmänna mål. om statens 

eller vederbörande kommuns fordran berörs av tvisten ( 13 kap. 21 §). 

Vidare kan det tänkas att uppgiften att värdera utmätt fast egendom bör i 

större utsträckning än hitintills uppdras åt någon sakkunnig utanför krono

fogdemyndigheten (jfr 12 kap. 3 § tredje stycket). Vid utarbetandet av 

verkställighetsföreskrifter kan hven andra åtgärder i samma syfte över

vägas. 
I detta sammanhang vill jag något närmare beröra uppgiften att 

ombesörja exekutiv försäljning av fast egendom, däri inräknat fördelning 

av köpeskillingen och andra influtna medel. I en skrivelse som kom in till 

justitiedepartementet den 22 november 1979 har Föreningen mellan 

ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution, Konungariket 
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Sveriges stadshypotekskassa. Post- och Kreditbanken, Svenska bankför

eningen. Svenska sparbanksföreningen och Sveriges föreningsbankers 

förbund vänt sig mot förslaget att exekutiv försäljning av fast egendom 

skall åvila alla kronofogdemyndigheter. Om nuvarande ordning med läns

styrelsen som försäljningsmyndighet inte kan behållas. bör uppgiften enligt 

nämnda kreditorganisationer anförtros endast en kronofogdemyndighet i 

varje län. Som skäl för denna uppfattning åberopas att det med hänsyn till 

rådande arbetsbelastning hos kronofogdemyndigheterna kan antas att de 

inte kan ombesörja försäljning av fast egendom med den skyndsamhet som 

krävs. att kronofogdemyndigheterna inte kan avdela särskild personal för 

dessa ärenden och att de med det begränsade antal mål som det blir fråga 
om inte kan förvärva den rutin och kunnighet som krävs. Vidare framhålls 

att det i allmänna mål uppkommer en intressekonflikt och att staten också 

får en fördel framför andra borgenärer genom sin information om utmät

ningsbara ägarhypotek. 

Slutprotokoll 1191 

Frågan om överexekutors avskaffande har behandlats utförligt i remiss

protokollet (avsnitt 5.2. särskilt 5.2.3), och jag vill i första hand hänvisa till 

vad som har anförts där. Här vill jag endast i korthet framhålla följande. 

Den nuvarande uppdelningen av bl.a. fastighetsexekutionen på två 

myndigheter i första instans har sin grund i äldre förhållanden. då det bl.a. 

ställdes lägre krav beträffande utmätningsmännens kvalifikationer. För

hållandena är numera väsentligt annorlunda. särskilt efter inrättandet av 

kronofogdemyndigheterna. Att låta två myndigheter ta 'befattning med 

olika led i ett och samma försäljningsärende innebär en onödigt omständlig 
och kostsam handläggning. Vidare uppkommer vid överklagande vissa 

problem. som sammanhänger med att de olika leden i utmätningsför

farandet har ett nära samband med varandra. Det bör enligt min mening 
inte komma i fråga att i en ny utsökningslagstiftning behålla en så ålder

domlig ordning som den nuvarande. 

Om uppgiften att ombesörja exekutiv försäljning av fast egendom 

anförtros endast vissa kronofogdemyndigheter, undgår man en del av de 

nackdelar som är förenade med den nuvarande ordningen. Vissa av de 

nuvarande olägenheterna kommer emellertid att finnas kvar. främst i fall 

då utmätning beslutas av en kronofogdemyndighet som saknar behörighet 

att ombesörja försäljningen. Med denna ordning kommer alltså ofta två 

kronofogdemyndigheter att ta befattning med ett och samma mål. Den nu 

diskuterade organisatoriska lösningen har behandlats i remissprotokollet 

(avsnitt 5.2. l) men ansetts mindre lämplig. Även företrädare för exeku

tionsväsendet har ställt sig avvisande. 

Härtill kommer att riksdagen, efter förslag i prop. 1977/78: 129 (se bl.a. s. 

26). år 1978 har godkänt vissa riktlinjer för en ny arbetsorganisation för 

kronofogdemyndigheterna. Med stöd av riksdagens beslut har regeringen 

meddelat föreskrifter. som innebär att länsstyrelsen skall besluta om 

behövliga stödåtgärder beträffande mindre kronofogdemyndigheter. Stöd-
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ätgärder skall bl.a. kunna vidta;; när det gäller exekutiv försäljning av fast 

egendom. Detta innebär att det i vissa större distrikt kommer att finnas en 

eller flera kronofogdar, som i första hand ägnar sig åt försäljning av fast 

egendom och som ombesörjer fastighetsförsäljning även för andra, mindre 

distrikt. Man kan därför räkna med att de kronofogdar som skall 

ombesörja försäljning av fast egendom över lag kommer att fä tillräcklig 

erfarenhet av sådana mål. 

Till följd av vad nu har sagts kommer den föreslagna ordningen med lika 

behörighet för alla kronofogdemyndigheter i praktiken inte att skilja sig 

mycket från vad som förordas av kreditorganisationerna, samtidigt som 

man undgår de tidigare berörda olägenheterna. Att alla kronofogde

myndigheter skall ha samma ko:11petens har också godtagits av lagrådet. 

Det är enligt min mening av väsentlig betydelse för fastighetskrediten att 

försäljning av utmätt fastighet äger rum utan dröjsmål, såvida inte anstånd 

beviljas eller något annat hinder möter. Dröjsmål medför flera olägenheter 

för sakägarna. bl.a. att fordringsräntor skjuter i höjden. Jag vill under

stryka att förslaget utgär från att kronofogdemyndigheterna erhåller de 

personalresurser som de nya uppgifterna kräver. Det finns därför inte 

någon anledning att befara att handläggningen av mål om fastighetsför

säljning skall bli eftersatt. 

Slutprotokoll 1192 

Med anledning av vad kreditorganisationerna har anfört om kronofogde

myndigheternas ställning i allmänna mål fär jag hänvisa till vad jag har 

anfört i det förcgäende. Beträffande det allmännas möjlighet att genom 

kronofogdemyndigheten få kännedom före andra borgenärer om ett 

eventuellt utrymme för utmätning av pantbrev kan päpekas att gemensam 

utmätning i princip skall ske för alla borgenärer som har sökt utmätning 

mot samma gäldenär (4 kap. 11 :i UBJ. 

Jag kan ansluta mig till vad lagrådet har uttalat i frägan huruvida regler 

om verkställbarheten av en förvaltningsmyndighets beslut kan ges i annan 

ordning än i lag. 

De nya uppgifter som åläggs kronofogdemyndigheterna genom UB -

främst exekutiv försäljning av fast egendom, däri inräknat fördelning av 

influtna medel - förutsätter en viss förstärkning av kronofogdemyndig

heternas resurser. Den frågan kommer att anmälas senare av chefen för 

kommundepartementet. 

Även domstolarna fär fler arbetsuppgifter genom den nya utsök

ningslagstiftningen. Tingsrätterna skall sålunda överta övercxekutors 

uppgift att förordna om handräckning. Vidare skall talan mot krono

fogdemyndighetens beslut föras direkt i hovrätten. vilket kommer att öka 

antalet besvärsmål i hovrätterna. Pä grund härav bör också domstolarna 

tillföras ett antal nya tjänster. Den frågan avser jag att ta upp i ett senare 

sammanhang. 

Ett syfte med U B är att fä till stånd en mera rationell handläggning av de 
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uppgifter som nu åvilar de exekutiva myndigheterna. Reformen torde 
därför inte sammantaget komma att leda till merkostnader för stats verket. 

Jag räknar i stället med att det totalt kommer att krävas något färre nya 
tjänster vid kronofogdemyndigheterna och domstolarna än vad över

exekutorerna i dag förfogar över. 

I detta sammanhang vill jag slutligen något beröra frågan om de 

nuvarande överexekutorstjänstemännens arbetsuppgifter efter över

exekutors avskaffande. För handläggningen av samtliga överexckutors
göromål i hela landet krävs f.n. drygt 100 årsarbetskrafter. Härav utgör 

knappt hälften juristpersonal. ungefär en fjärdedel personal ur lands

kanslistkarriären och återstoden personal i kontorskarriären. Ätskilliga av 

de tjänstemän som handlägger överexekutorsuppgifter sysslar endast till 

en del med dessa göromål och handlägger i övrigt andra ärenden hos 
länsstyrelsen. 

Överexekutorstjänstemännen är anställda hos vederbörande läns

styrelse. Det förhållandet att överexekutorsinstitutionen avskaffas 

inverkar därför i och för sig inte på deras anställningsförhållande. En del 

av överexekutorstjänstemännen. bl.a. av juristpersonalen. har emellertid 
under flera år handlagt överexekutorsuppgifter och därigenom förvärvat 

stor kunnighet och erfarenhet på området. För exekutionsväsendet är det 

naturligtvis en fördel om sådana tjänstemän fortsätter med motsvarande 

göromål inom kronofogdeorganisationen. Jag tänker härvid särskilt på 
dem som har skaffat sig ingående kännedom om exekutiv försäijning av 

fast egendom. Nu berörda tjänstemän bör därför beredas tillfälle att söka 
lämplig tjänst inom kronofogdeorganisationen. I fråga om juristpersonalen 
är avsikten att tjänstemän som under viss tid har tjänstgjort som över

exekutor skall erhålla dispens från de villkor som annars gäller för behörig
het till kronofogdetjänst. 

Överexekutorstjänstemän som inte vill eller inte kan erhålla en lämplig 

tjänst hos en kronofogdemyndighet torde kunna erbjudas andra arbets
uppgifter inom länsstyrelsen. 

Frågan om överexekutorstjänstemännens framtida arbetsuppgifter 

kommer senare att tas upp närmare av chefen för kommundepartementet. 

1 kap. 

Jag godtar vad lagrådet har föreslagit beträffande prövningen av jävs

frågor. l 5 § andra stycket bör alltså tas upp en bestämmelse om att den 

förrättningsman som jävet gäller får pröva jävsfrågan endast om en annan 

tjänsteman inte kan träda i hans ställe utan olägligt uppskov. 
Enligt lagrådet bör området för allmänna mål i princip omfatta endast 

sådana offentligrättsliga fordringar som har karaktär av pålagor. Lagrådet 

anser därför att bestämmelsen i 6 § andra stycket om innebörden av 

38 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del:! 
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termen "allmänt mål" bör knytas an till regeln i 8 kap. 3 §regeringsformen 

(RF) om krav på lagform beträffande offentligrättsliga föreskrifter. Det 

föreslås sålunda att allmänna mål skall definieras som mål vari verkstäl

lighet sker för en betalningsförpliktelse som avses i 8 kap. 3 § RF. Om det 

av särskilda skäl anses att mål beträffande ett visst slag av fordran som 
omfattas av nämnda bestämmelse inte bör handläggas som allmänt mål 

krävs det en undantagsregel. som enligt lagrådet bör tas upp i förevarande 

paragraf. Detsamma gäller enligt lagrådet, om det av särskilda skäl anses 

att mål angående något slag av fordran som faller utanför nyssnämnda 

bestämmelse bör handläggas som allmänt mål. 

Slutprotokoll 1194 

För egen del vill jag först framhålla att det inte av principiella skäl kan 

anses påkallat att anknyta innebörden av termen allmänt mål till 8 kap. 3 § 

RF. Frågan vilka offentligrättsliga fordringar som hör indrivas i den 

ordning som gäller för allmänna mål - vilket bl.a. innebär att det allmänna 

som borgenär företräds av kronofogdemyndigheten -- bör i första hand 

avgöras efter vad som är praktiskt och lämpligt från indrivningssynpunkt. 

Frågan har samband hl.a. mi~d huruvida det beträffande olika slags 

allmänna avgifter finns någon annan myndighet som lämpligen kan bevaka 

statens anspråk. Som framgår av remissprotokollet bör utgångspunkten 

vara att allmänna mål enligt UB i huvudsak skall omfatta samma fordringar 

som f.n. drivs in i sådan ordning. Om lagrådets förslag genomförs skulle 

emellertid åtskilliga mål som nu är allmänna falla utanför detta begrepp. Å 
andra sidan skulle vissa typer av mål som f.n. behandlas som enskilda bli 

att anse som allmänna. 
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag det inte lämpligt att 

knyta definitionen av termen "::tllmänt mål" till bestämmelsen i 8 kap. 3 § 

RF. Det kan påpekas att en öve:~syn av författningar rörande indrivning av 

skatter och allmänna avgifter f.n. övervägs i budgetdepartementet. Vid en 

sådan översyn kommer också att tas upp frågan vilka fordringar utöver 

skatter och böter m.m. som bör drivas in i allmänt mål. 

Jag kan sålunda inte godta lagrådets förslag till ändrad lydelse av I kap. 

6 §. Den remitterade lydelsen bör emellertid jämkas något. Bestämmelsen 

hör inte hindra att det. när särskild anledning föreligger, i annan lag före

skrivs att även andra fordringar än som avses i förevarande paragraf skall 

drivas in i den ordning som gäLer för allmänna mål. En föreskrift härom 

bör tas upp i paragrafen. 

2 kap. 

Lagrådet. som förordar att t:n bestämmelse om behörig kronofogde

myndighet beträffande löneutm~ttning förs in i 7 kap. eller i anslutning till 

övriga behörighetsregler i 4 kap. 8 §,påpekar att om en sådan föreskrift tas 

upp i 7 kap. det bör erinras därom i 3 § fi.irsta stycket i förevarande kapitel. 
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Som jag kommer att beröra närmare vid 4 kap. bör en sådan behörig
hetsregel tas upp i 4 kap. 8 §. I följd härav behöver förevarande paragraf 

inte kompletteras. 
Jag godtar lagrådets förslag att det i 4 § tas upp en uttrycklig bestäm

melse om att en behörig kronofogdemyndighet i vissa fall fär överlämna ett 

mål till en annan behörig kronofogdemyndighet. Den av lagrådet före

slagna lydelsen bör emellertid jämkas något. Någon särskild föreskrift om 

när ansökningen i ett sådant fall skall anses gjord kan inte anses behövlig. 

Ansökan skall givetvis anses gjord när den skedde hos en behörig krono
fogdemyndighet. även om målet överlämnas till en annan kronofogde

myndighet. 
Den ytterligare ändring av 4 § som lagrådet har förordat har samband 

med bestämmelserna i 18 kap. 2 § och behandlas i anslutning till den para

grafen. 
Bestämmelsen i 7 * andra stycket om när en åtgärd som företas genom en 

skriftlig handling skall anses gjord har kritiserats av lagrådet. Lagrådet. 

som anser att man i större utsträckning bör kunna följa den liberala linje 

som annars gäller, föreslår att en sådan åtgärd som avses i andra stycket 

skall anses gjord då handlingen eller en avi om betald postförsändelse. i 

vilken handlingen är innesluten, har anlänt till kronofogdemyndigheten 
eller kommit en behörig tjänsteman till handa. 

Med anledning härav vill jag framhålla att bestämmelsen i andra stycket 

har utformats med tanke på att en auktion, ett bevakningssammanträde 
m.m. skall kunna äga rum på utsatt tid. Närt.ex. en exekutiv auktion på 

fast egendom med föregående bevakningssammanträde skall äga rum, är 

det för förrättningens verkställande nödvändigt att anmälningar av ford
ringar och rättigheter är kända för auktionsförrättaren före avslutandet av 
bevakningssammanträdet. Det är sålunda inte tillräckligt att det då t.ex. 
har inkommit en avi om en rekommenderad försändelse som inte kan 

hämtas ut förrän senare, kanske först nästa dag. Sådana svårigheter kan 
särskilt möta när förrättningen hålls på en annan plats än kronofogde
myndighetens kansli. Genomförs lagrådets förslag. kan det medföra att 
förrättningen ibland måste skjutas upp till en senare dag. En sådan ordning 
kan enligt min mening inte godtas. Det bör kunna krävas av den. som skall 

anmäla ett anspråk eller vidta en annan liknande åtgärd före viss bestämd 

tidpunkt, att han gör det i sådan tid att åtgärden är känd för förrättnings
mannen vid den aktuella tidpunkten. Som har framhållits i remissproto

kollet måste förrättningsmannen låta hämta ut en försändelse. när det kan 

ske utan avsevärd olägenhet för sakägarna. På anförda skäl är jag inte 

beredd att godta lagrådets förslag. Den remitterade lydelsen av lagrummet 

bör emellertid jämkas. 

Förslaget i 15 § att talan om utdömande av vite skall kunna föras. 

förutom av allmän åklagare. även av sökanden har kritiserats av lagrådet, 
som förordar att talerätt skall tillkomma endast åklagaren. Lagrådet 
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åberopar att förfarandet inför domstolen har en judiciell karaktär med 
framträdande straffrättsliga inslag och att det i vissa fall kan vara ägnat att 

inge den enskilde en känsla av •)Säkerhet. om talan förs av någon som är 
eller av honom uppfattas som hans motpart i utsökningsmälet. 

För egen del vill jag understryka att det är väsentligt att vitet fungerar 

effektivt som tvångsmedel. Det är bl.a. angeläget att talan om utdömande 
av vite förs i nära anslutning till att vitet har försuttits. Annars kan det 
befaras att häktning enligt 16 § kommer till användning i större utsträck
ning än som är avsett. En sädan utveckling måste förebyggas. Om även 
annan än allmän åklagare kan föra talan om utdömande av vite, torde 

vitets effektivitet öka (jfr också 95 §första stycket konkurslagen 1921 :225, 

KL). Jag kan inte heller se att talerätten av principiella skäl måste för
behållas åklagare. Jag förordar ·~mellertid att befogenheten att. vid sidan 

av allmän äklagare, föra talan orr. utdömande av vite anförtros kronofogde

myndigheten säväl i enskilda so'll i allmänna mål. Detta överensstämmer 
bättre med 16 §och kronofogdenyndighetens ställning i allmänna mäl kan 
inte anses utgöra något hinder mot en sådan ordning. Även i fråga om talan 
som förs av kronofogdemyndigheten utgår jag från att 18 §lagen ( 1946:804) 

om införande av nya rättegångsbalken -- Rp -- är tillämplig (jfr NJA 1950 

s. 459 samt 15 §firmalagen 1974: 156 och lagrådet i prop. 1974:4 s. 285). 

Slutprotokoll 1196 

Beträffande /6 § har lagrådet vänt sig mot förslaget att framställning om 
häktning skall göras av krnnofo~;dernyndigheten. Lagrådet anser att RB:s 
bestämmelser om häktning bör u:göra förebild för regleringen och att häkt

ningsframställning säledes skall göras av allmän äklagare. De skäl som 
lagrådet har anfört för att talan om utdömande av vite skall kunna föras 
endast av allmän åklagare gör :;ig enligt lagrådet med än större styrka 
gällande i fråga om häktning. Vidare anser lagrådet att möjlighet bör finnas 
att i fall då gäldenären är juridisk person häkta dennes ställföreträdare och 
att häktningstiden bör begränsas till högst tre månader. När det gäller för
farandet vid domstolen i mål om häktning anser lagrådet att de föreslagna 
bestämmelserna i andra och tredje styckena är otillräckliga. Enligt lagrådet 
är det naturligt att bestämmelserna om häktning i 24 kap. RB tas till 
utgångspunkt för regleringen. 

Vad gäller frågan om vilken myndighet som bör anförtros uppgiften att 

göra framställning om häktning vill jag framhålla att häktning enligt 
förslaget har nära samband med motsvarande tvångsmedel enligt KL, 

lagen (1921:244) om utmätningsed och lagen (1970:741) om statlig löne

garanti vid konkurs. Den föreslagna häktningsmöjligheten ersätter f.ö., 
såvitt den avser en utmätningsg:ildenär, den nuvarande möjligheten till 
häktning enligt lagen om utmätningsed. Frågan om häktning enligt KL 
prövas efter framställning av konkursförvaltaren eller den kronofogde
myndighet som är tillsynsmyndigöet. När det gäller lönegarantilagen görs 

framställning av kronofogdemyndigheten. Häktning enligt lagen om utmät

ningsed kan beslutas självmant a" konkursdomaren men torde i praktiken 
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knappast komma i fråga utan en begäran av den borgenär som har påkallat 

utmätningsed, i de flesta fall staten företrädd av kronofogdemyndigheten. 

Däremot kan inte allmän åklagare begära häktning enligt någon av nu 

nämnda lagar. 
Det finns visserligen den skillnaden mellan en fråga om häktning enligt 

förslaget till UB och enligt de nu nämnda lagarna att häktningsfrågan enligt 

dessa lagar behandlas som en åtgärd i ett redan anhängigt mål eller ärende 

vid domstolen (konkursdomaren), medan någon sådan anknytning inte 

finns i det fall som avses i förslaget. Denna olikhet kan emellertid knappast 

vara avgörande för frågan vem som bör göra framställning om häktning. 

Kvar står att den föreslagna häktningsmöjligheten har ett klart närmare 

samband med motsvarande åtgärder enligt de nu angivna lagarna än med 

häktning enligt 24 kap. RB. 

Principiellt sett finns det alltså anledning att anförtro uppgiften att 

begära häktning enligt UB åt kronofogdemyndigheten. Härtill kommer att 

denna är bäst insatt i saken. Det synes också mindre lämpligt att åklagaren 

skall överpröva kronofogdemyndighetens bedömning i en fråga huruvida 

häktning bör begäras eller inte. Även praktiskt sett talar alltså över

vägande skäl för att det bör vara kronofogdemyndigheten som har att göra 

framställning om häktning. Jag anser därför att det remitterade förslaget 

bör behållas på denna punkt. 

Jag delar lagrådets uppfattning att möjligheten till häktning av en tred

skande gäldenär också bör gälla ställföreträdare för en gäldenär som är 

juridisk person. Det remitterade förslaget utgår också härifrån. Detsamma 

gäller f.ö. ställföreträdare för en sådan tredje man som avses i paragrafen. 

Någon uttrycklig bestämmelse i saken torde emellertid inte behövas. Det 

kan erinras om att inte heller 4 kap. 14 och 15 §§, till vilka den nu före
varande paragrafen hänvisar, uttryckligen nämner ställföreträdare. Min 

ståndpunkt i frågan överensstämmer också med regleringen it.ex. KL och 

lönegarantilagen (se 14 b och 94 §§ KL och 8 ~ lönegarantilagen samt prop. 

1978/79:105 s. 303). 
Jag biträder lagrådets förslag att i paragrafen tas upp en bestämmelse om 

att inte någon får hållas häktad längre tid än tre månader i målet (jfr 95 § 

andra stycket KL och 36 kap. 21 § RB). En sådan föreskrift bör tas in i 

tredje stycket. Med anledning av att det ofta förekommer att flera mål 

anhängiggörs mot samma gäldenär, särskilt beträffande skatter o.d .. vill 

jag påpeka att om en gäldenär har varit häktad i ett mål, detta måste 

beaktas om frågan om häktning kommer upp i ett senare mål. 

Beträffande handläggningen hos tingsrätten av ett mål om häktning delar 

jag lagrådets mening att de föreslagna förfarandereglerna inte är till

räckliga. Jag anser att frågan bör lösas på så sätt att paragrafen kom

pletteras med föreskrifter om biträde och kostnader, varjämte det bör 

meddelas en mera generell hänvisning till RB:s regler om behandlingen av 

en fråga om häktning av en misstänkt. 

Slutprotokoll 1197 
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I enlighet härmed föreslås att till andra stycket i 16 § fogas en mening, 

vari anges att i fråga om rätt till biträde och kostnader i målet tillämpas vad 

som föreskrivs i RB om försvarare och om rättegångskostnader i brottmål. 

Bestämmelsen innebär bl.a. att ett offentligt biträde kan förordnas för den 

som yrkandet om häktning avser och att han i princip skall åläggas att åter

betala statens kostnader i målet, om han häktas. 

Vidare bör i en ny mening i tredje stycket anges att beträffande behand

lingen i övrigt av en fråga om häktning som avses i paragrafen tillämpas 

vad som gäller enligt RB om häktning av en misstänkt. Denna hänvisning 

innebär bl.a. att tingsrätten är domför med en lagfaren domare (I kap. 3 § 

tredje stycket RBJ. att tingsrätlens avgörande av häktningsfrågan sker 
genom beslut (30 kap. I §J, att bt:slut i häktningsfrågan går i verkställighet 

genast (30 kap. 12 § första stycket 3). att talan skall föras särskilt genom 

besvär (49 kap. 4 § första styck·~t 6 och andra stycket) och att talan får 
föras utan inskränkning till viss tid (52 kap. I § första stycket). Det bör 

understrykas att föreskrifterna i andra och tredje styckena i det remit

terade förslaget motsvarar 24 kap. RB och att det alltså inte finns något 

utrymme för tillämpning av detta kapitel. 

Liksom lagrådet anser jag att b·~stämmelserna i 20 §första stycket om att 

kronofogdemyndigheten självmant skall pröva frågor om självrättelse 
m.m. kan utgå. Som lagrådet påpekar får vad som sägs i nämnda stycke 
anses gälla utan några uttryckliga lagregler. Huruvida bestämmelser i 

saken i stället bör tas upp som verkställighctsföreskrifter fär övervägas 

senare. 
Lagrådet har avstyrkt förslaget i 13 kap. 7 § tredje stycket att krono

fogdemyndigheten under vissa förutsättningar själv skall kunna pröva en 

fördelningstvist. Om förslaget vidhålls, har lagrådet i fråga om handlägg
ningen av en sådan fördelningstvist ansett att hänvisningen i 23 § andra 

stycket i förevarande kapitel till RB:s regler om bevisning i tvistemål går för 

långt. Enligt lagrådet bör kronofogdemyndigheten inte kunna ådöma ett 
uteblivet vittne böter enligt 36 kap. 20 § RB eller förordna om häktning av 

ett tredskande vittne enligt 21 § i samma kapitel. 

Som framgår av vad som anförs i det följande beträffande 13 kap. kanjag 
inte biträda lagrådets mening i fråga om befogenheten för kronofogde

myndigheten att undantagsvis pröva en fördelningstvist. Jag delar emeller

tid lagrådets uppfattning att kronofogdemyndigheten inte bör ha befogen

het att häkta ett vittne. Däremot finns det enligt min mening inte någon 

anledning att göra undantag för befogenheten att utdöma böter (se även 40 

kap. 13 § RB). Något sådant undantag har inte heller gjorts i den av lagrådet 

åberopade 11 § lagen ( 1977:729) om patentbesvärsrätten (se även t.ex. 19 a 

§ lagen 1973: 188 om arrendenämnder och hyresnämnder). Det kan 
tilläggas att nu förevarande regel i det remitterade förslaget överens

stämmer med vad som f.n. gäller enligt 151 § 3 mom. UL, när en fördel

ningstvist prövas av överexekutoL 

Slutprotokoll 1198 
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Lagrådets förslag beträffande 26 § biträder jag. I paragrafen bör alltså 

uttryckligen anges de bestämmelser enligt vilka en ställd säkerhet får tas i 

anspråk av kronofogdemyndigheten. I sådant fall som avses i 15 kap. 24 § 

har emellertid inte ställts någon säkerhet. Detta lagrum bör därför inte 

nämnas i förevarande paragraf. 

I 30 § tredje stycket i förslaget har tagits upp en bestämmelse om att 

ansökan i ett allmänt mål anses gjord, när indrivningshandlingarna kom in 

till kronofogdemyndigheten. Bestämmelsen utgår från att länsstyrelsen 

eller någon annan myndighet upprättar indrivningshandlingar i form av 

restlängd m.m. och tillställer kronofogdemyndigheten dessa. I remiss

protokollet har påpekats att bestämmelsen bör omprövas, om automatisk 

databehandling införs inom exekutionsväsendet. 

Numera handläggs allmänna mål rörande skatter m.m. i några län med 

hjälp av automatisk databehandling. Sammanlagt närmare hälften av 

samtliga allmänna mål i landet handläggs med denna teknik. Härvid förs 

indrivningsuppdraget in i databehandlingssystemet av RSV, varefter 

indrivningshandlingar på begäran av kronofogdemyndigheten framställs i 

systemet. Den nyssnämnda bestämmelsen om när ansökan skall anses 

gjord passar inte för dessa fall. 
Databehandlingen inom exekutionsväsendet utgör visserligen en 

försöksverksamhet, men man synes kunna utgå från att någon form av 

automatisk databehandling kommer att finnas i fortsättningen (jfr CU 

1978/79:25). Ett beslut om hur ett datasystem slutligt skall utformas kan 

väntas först under 1982. På grund härav bör det nu tas upp en bestämmelse 

om när ansökan skall anses gjord i fall då målet handläggs med hjälp av 

automatisk databehandling. 

Beträffande sådana mål bör ansökan anses gjord när indrivnings
uppdraget har förts in i databehandlingssystemet och uppgifterna är till

gängliga för kronofogdemyndigheten. Jag föreslår att tredje stycket i 30 § 

kompletteras med en bestämmelse härom. 

3kap. 

Lagrådet har föreslagit att i förteckningen över exekutionstitlar i I § 

första stycket under punkt I anges domstols dom. utslag eller beslut och 

att punkterna 2 och 3 (förlikning som är stadfäst av domstol resp. utslag 

och beslut i lagsökningsmål, bevis i mål om betalningsföreläggande att 

utmätning får äga rum samt utslag och beslut i handräckningsmål) utgår. 

Vidare har lagrådet föreslagit att godkänt strafföreläggande och godkänt 

föreläggande av ordningsbot tas upp som en särskild punkt i förteck

ningen. Som en följd av dessa ändringar har lagrådet förordat att andra 

stycket i paragrafen utgår och att vissa jämkningar görs i kapitlet i övrigt. 

Slutprotokoll 1199 

Jag ansluter mig till lagrådets förslag till ändrad lydelse av punkt I. Jag 
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kan också biträda förslaget att e.~ckutionstitlarna under punkt 3 skall utgå 

och att godkänt strafförelägganöe och godkänt föreläggande av ordnings
bot tas upp som en ny punkt. Till följd av sistnämnda ändring bör andra 

meningen i andra stycket av paragrafen utgå. 

I fråga om en stadfäst förlikning innebär lagrådets förslag att stad

fästelsedomen och inte såsom enligt det remitterade förslaget förlikningen 
skall anses som exekutionstitel. Frågan om en stadfästelsedoms natur är 

emellertid omstridd. Tydligt är att stadfästelsedomen inte i alla avseenden 

kan jämställas med en vanlig do:n. Den skiljer sig från andra domar bl.a. 
därigenom att den sak tvisten gäller inte avgörs genom domen utan genom 

förlikningen. Någon förpliktelse· åläggs inte genom stadfästelsedomen. 
Vidare skiljer sig stadfästelsedomen, såsom lagrådet också har påpekat, 

från andra domar i fråga om rättskraftens omfattning. 

Slutprotokoll 1200 

Jag vill också påpeka att frågan huruvida stadfästelsedomen eller för

likningen bör vara exekutionstitd inte enbatt är exekutionsrättslig. Den 

berör också frågor av processrä;:tslig natur som inte kan tas upp i detta 

sammanhang. Det är svårt att överblicka i vad mån den av lagrådet 

förordade ändringen kan få kon:>ekvenser på andra områden än ·exeku
tionsrätten. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att frångå den stånd

punkt som har intagits i remissprotokollet. Förlikningen bör alltså, när den 

har stadfästs av domstol. anses utgöra exekutionstitel och följaktligen 

nämnas särskilt i I § första styckf:t. 

Bestämmelsen i andra stycket första meningen, att med dom i princip 

jämställs domstols utslag och beslut. avser inte bara föreskrifter i 3 kap. 
utan också andra bestämmelser i balken som endast nämner dom, bl.a. 8 
kap. 4 §och 13 kap. 14 §.Även om dessa båda bestämmelser jämkas så att 

lydelsen direkt omfattar även utslag och beslut är det enligt min mening 
lämpligast för tillämpningen av bl.a. bestämmelserna i 3 kap. att behålla en 
gemensam regel i saken. Den bör dock jämkas i förtydligande syfte. Av det 

nu sagda följer att någon sådan särskild bestämmelse om verkställighet av 
utslag och beslut som lagrådet har föreslagit inte behövs. 

Lagrådet har ansett att innebörden av villkoret i 3 § andra stycket för 

verkställighet av en dom som har överklagats endast i viss del är något 
oklar. Bestämmelsen bör enligt lagrådet ges den lydelsen att verkställighet 

får ske i den mån inte överinstans•!ns prövning med anledning av den full

följda talan härigenom föregrips. Jag vill på den punkten understryka att 

det avgörande för om domen i den inte överklagade delen skall fä verk

ställas såsom lagakraftägande bör vara om det faktiskt går att i verkställig

hetshänseende skilja de olika delarna från varandra. Orden "när det kan 
ske'· i det remitterade förslaget är enligt min mening ett tydligare uttryck 
för att ange detta. Den av lagrådet föreslagna lydelsen kan däremot inge 
osäkerhet om vad kronofogdemyndighetens prövning skall gå ut på. Jag är 

därför inte beredd att frångå det remitterade förslaget på denna punkt. 

Enligt lagrådets uppfattning bör överinstansen ha möjlighet att inhibera 
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verkställigheten av en delvis överklagad dom endast i de fall då domen 
även i den del som inte är överklagad kan undanröjas på grund av domvilla 

eller annat grovt rättegängsfel. Lagrådet har mot den bakgrunden förordat 
att inhibitionsbestämmelscn i andra stycket i stället tas upp i RB. Över
vägande skäl talar emellertid enligt min mening för att verkställigheten får 

inhiberas även i sådana, troligen mindre vanliga fall då domstolen tolkar 

fullföijdsinlagan mera vidsträckt än kronofogdemyndigheten. Svaranden 

har då visserligen möjlighet att klaga över verkställigheten och på det 

sättet få inhibition till stånd. Sådan talan torde ofta komma att prövas av 

samma domstol som prövar exekutionstiteln. Det innebär emellertid en 

onödig omgång för svaranden att behöva klaga två gånger. Uppenbarligen 
är det också lämpligast att frågan om inhibition av sådan anledning som jag 

nyss angav prövas i det mål där ställning skall tas till den fullföljda talan. 

Jag anser alltså att inhibitionsbestämmelsen bör behålla lydelsen enligt det 

remitterade förslaget och att den bör stå kvar i andra stycket av före

varande paragraf. 

Slutprotuk;,11 120 I 

Med hänsyn till vad jag har anfört i anslutning till I § bör reglerna om 

verkställighet av stadfäst förlikning stå kvar under ett särskilt avsnitt, 
varvid paragrafen bör betecknas 13 §. Det finns då inte tillräcklig anledning 

att flytta bestämmelsen i 10 § om verkställighet av dom som enligt annan 

lag eller förordnande av domstol får verkställas innan den har vunnit laga 

kraft. 
Jag biträder lagrådets uppfattning att bestämmelsen i 6 § 3 bör föras 

samman med regeln i 8 § samt att återstående bestämmelser i 6 § bör byta 

plats med föreskrifterna i 5 §.Jag godtar också vad lagrådet har föreslagit 

angående tillämpningsområdet för 8 .li i det remitterade förslaget. Bestäm

melsen bör alltså gälla endast domar som ålägger betalningsskyldighet. 
Den bör då tas upp i direkt anslutning till övriga bestämmelser om 

verkställighet av domar som ålägger betalningsskyldighet och således 
betecknas 7 §. Vidare bör, i överensstämmelse med vad lagrådet har 
förordat, bestämmelsen i 9 § föras samman med 7 § i det remitterade 

förslaget såvitt den avser undantag frän bestämmelsen där och i övrigt 

utgå. Till följd av dessa ändringar bör 7 och 10 §§ i det remitterade 
förslaget betecknas 8 och 9 §§. 

Jag delar lagrådets mening att den nya 8 § bör gälla även generiska 

prestationer. På grund härav bör ordet "viss" utgå. Av sammanhanget 

framgår ändå att bestämmelsen inte avser en förpliktelse att fullgöra betal

ningsskyldighet. 
Lagrådet har. närmast som en följd av att inhibitionsbestämmelsen i 3 § 

föreslås utgå, förordat att också bestämmelsen i / / .li om verkan av 

ansökan om resning m.m. utgår. Som framgår av det föregående kan jag 

emellertid inte biträda lagrådets förslag i fråga om 3 §. Innehållet i 11 § 

framgår i och för sig motsättnings vis av bestämmelser i 58 och 59 kap. RB. 

Paragrafen torde emellertid ändå ha sitt värde för de tillämpande myndig-
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heterna och bör därför finnas kvar. Den bör emellertid betecknas 10 §. 

Bestämmelserna om verkställighet av utslag och beslut i lagsökningsmäl 
m.m., som i det remitterade förslaget har tagits upp som 13 och 14 §§.bör 
betecknas 11 och 12 §§. I enlighet med lagrådets förslag bör som 14 §tas 

upp en bestämmelse om verkställighet av godkänt strafföreläggande och 
godkänt föreläggande av ordnin,gsbot. Bestämmelsen bör föregås av en 
särskild rubrik. 

Jag kan ansluta mig till vad lagrådet har föreslagit angående bestäm

melserna i 15-17 !}§om verkställighet av skiljedom. Den av lagrådet före
slagna lydelsen kan jag också i allt väsentligt godta. Bestämmelserna om 
verkställighet av skiljedom kommer därmed att betecknas 15-18 §§. Det 
bör påpekas alt inhibitionsbestämmelsen i 18 § medger inte endast att 

domstolen förordnar att skiljedomen över huvud inte får verkställas utan 
även t.ex., i fråga om betalnings~.kyldighet, att utmätning men inte någon 
ytterligare åtgärd får äga rum. 

Jag godtar i huvudsak lagrådets anmärkningar beträffande 18 §första 

stycket. Lydelsen bör emellertid jämkas något i förhållande till lagrådets 
förslag (jfr 15 kap. 1 § ). Hänvisningen till de inskränkningar som kan följa 
av bestämmelser i 15 kap. bör kunna avvaras helt. Vidare bör som ett 
andra stycke i paragrafen tas upp en ny bestämmelse om hinder mot 
verkställighet i fråga om underhållsbidrag som skall utges till gäldenärens 
make, då makarna varaktigt bor tillsammans. Beträffande skälen härför vill 

jag hänvisa till vad som i det följande anförs i fråga om 4 kap. 2 § i det 

remitterade förslaget. Till följd härav bör bestämmelsen i det föreslagna 
andra stycket bilda ett nytt tredje stycke. Paragrafen bör betecknas 19 §. 
Lämpligen bör då 19 och 20 §§föras samman till en paragraf, betecknad 20 
§. 

I fråga om 21 § godtar jag lagrkets förslag till jämkning av första stycket 
i paragrafen. 

I remissprotokollet uttalades i anslutning till andra stycket den 

meningen att den allmänna fordri:1gspreskriptionen bör beaktas självmant 
av kronofogdemyndigheten. Denna ståndpunkt grundade sig på det för
hållandet att innebörden av preskriptionsreglerna inte alltid står klar för 
allmänheten. Gäldenären kan däiför lätt förbise att preskription i själva 
verket har inträtt. Enligt lagrådets uppfattning bör däremot, i överens

stämmelse med vad som gäller i rättegång, preskription beaktas endast 
efter invändning. 

Det som enligt min mening är väsentligast i sammanhanget är att krono

fogdemyndigheten kan verka för att preskriptionsfrågan blir utredd även i 
fall då denna inte har förts på tal av parterna. Lagrådet har för sin del 
godtagit tanken på en sådan aktiv medverkan från kronofogdemyndig
hetens sida. Mot den bakgrunden kan jag biträda lagrådets mening. I 
praktiken torde det bli sällsynt att gäldenären, sedan han väl har gjorts 
uppmärksam på sin möjlighet att göra preskriptionsinvändning, underlåter 
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att framställa en sådan invändning. Som framgår av remissprotokollet bör 
emellertid kronofogdemyndigheten inte ha någon långtgående under

sökningsskyldighet beträffande preskriptionsfrågan. 
Lagrädet har i fräga om den inledande bestämmelsen i 22 § om upp

hävande av exekutionstitel anmärkt att lydelsen inte tar hänsyn till att en 
överinstans. när den omprövar målet i sak, alltid ersätter underrättens 

dom med en ny dom. I ett sådant fall bör enligt lagrådets mening under

rättens dom anses upphävd, även om den fastställs. Enligt lagrådet bör 

paragrafen vidare kompletteras med en föreskrift om att den nya exeku

tionstitdn skall ligga till grund för verkställighet i den män den älägger 

samma förpliktelse eller föreskriver samma säkerhetsåtgärd som den över

prövade. 
Att en exekutionstitel upphävs innebär enligt det remitterade förslaget 

att exekutionstiteln ändras till sitt innehåll. dvs. i fråga om ålagd för

pliktelse eller beslutad säkerhetsåtgärd. Detta knyter an till de uttryckssätt 
som faktiskt används av överinstanserna när de prövar en cxekutionstite\. 

Det torde ocksä stämma mindre väl med allmänt språkbruk att under 

uttrycket ·'upphäva" inbegripa den situationen att den högre instansen 

fastställer underrättens dom. Givetvis skall. när exekutionstiteln fastställs. 
verkställigheten i fortsättningen äga rum på grund av den nya exekutions

titeln. Någon uttrycklig föreskrift härom anser jag inte behövlig. 

Jag finner sälunda inte anledning att frängä det remitterade förslaget när 

det gäller första stycket av förevarande paragraf. Andra stycket bör 
emellertid förtydligas på sätt lagrådet har förordat. 

Beträffande bestämmelserna i 23 § om allmänna mål har lagrådet ifråga

satt om undantag. såsom har skett i det remitterade förslaget. bör göras för 

reglerna i 22 § om verkan av att exekutionstiteln upphävs. Enligt lagrådet 
synes anledning saknas att inte låta samma ordning gälla för enskilda och 

för allmänna mål. Lagrådet anser sig dock inte ha tillräckligt underlag för 

att ta bestämd ståndpunkt i frågan. 
Med anledning härav vill jag framhålla att även i allmänna mål bör gälla 

att någon ytterligare verkställighet inte fär äga rum, sedan exekutionstiteln 
har upphävts. Redan vidtagna åtgärder skall också i princip återgå. Vad 

frågan gäller är vid vilken tidpunkt ätergäng skall ske. Bestämmelsen 

härom i 22 § första stycket sista meningen passar inte i allmänna mät. 

Frågan om återgång av verkställighetsåtgärder i allmänna mål har 
samband med frägan om återbetalning när medel har influtit utan 

utmätning eller införsel. I skattelagstiftningen finns det föreskrifter om 

återbetalning som avviker från vad som föreslås i 22 § (se t.ex. 87 § 

uppbördslagen). Frågan om äterbetalning av skatt o.d. -- vare sig den har 

erlagts frivilligt eller tagits ut genom utmätning eller införsel - samman
hänger också nära med de särskilda bestämmelserna om fastställande och 

indrivning m.m. av sådana medel. Även i övrigt finns det skäl att avvika 

från bestämmelserna i 22 § när det är fråga om ett allmänt mäl. Sälunda bör 

Slutprotoko/I 1203 
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återgång av utmätning eller införsel i ett allmänt mål ske genast när exeku

tionstiteln har upphävts. trots att det beslut varigenom exekutionstiteln 
har upphävts inte har vunnit laga kraft. Som skäl härför kan särskilt 

nämnas att prövningen av besvär över taxering m.m. ofta tar lång tid i 

anspråk. Beträffande böter. viten o.d. vill jag erinra om att verkställighet 

inte får äga rum förrän domen eher beslutet har vunnit laga kraft. 

Vad nu har sagts föranleder ett par ändringar i den föreslagna 23 §. 

Sålunda bör det i tydlighetens intresse inte göras undantag för 22 § första 

stycket första och andra meningarna. Vidare bör det tas upp en särskild 

bestämmelse om att återgång av utmätning eller införsel i ett allmänt mål 

skall ske genast. när exekutionstiteln har upphävts. I fråga om åter
betalning av redovisat belopp bör även i fortsättningen gälla vad som är 

föreskrivet i särskilda författningar på området. Jag vill påpeka att en 
sådan ordning är förmånligare för gäldenären än vad en tillämpning av 22 § 

första stycket i dess helhet skulk innebära. I den mån det kan finnas skäl 

att jämka bestämmelser i skattelc..gstiftningen som har beröring med de nu 

nämnda reglerna i U B. färden frågan tas upp i ett annat sammanhang. 

Jag kan i huvudsak ansluta mig till vad lagrådet har yttrat angående 24 §. 

Bestämmelsen. som avser att klargöra att själva exekutionstiteln inte 

används vid utsökningen. bör enellertid lämpligen tas upp i balken och 
inte i verkställighetsföreskrifter. Bestämmelsen bör därvid jämkas så att 

det bättre framgår att restlängder, saköreslängder och andra liknande 

indrivningshandlingar inte utgör exekutionstitlar i balkens mening utan 
endast sammanställningar av exekutionstitlar. Jag förordar emellertid att 
det i paragrafen direkt anges att verkställighet får äga rum på grund av 

ifrågavarande handlingar. r sak torde detta inte innebära någon skillnad i 
förhållande till vad lagrädet har förordat. 

Lagrådet, som även har att granska det remitterade förslaget till 

handräckningslag m.m., har framhållit att man i yttrandet över detta kan 
komma att föreslå ändringar i de Jestämmelser i UB som är beroende av 
handräckningslagen. I enlighet härmed har lagrMet senare i nämnda 

yttrande föreslagit ett par mindre jämkningar i 3 kap. 14 §. Ställning till 

detta förslag får tas i samband med att proposition beslutas i handräck

ningsfrågan. 

Lagrådet har också föreslagit vissa andra. redaktionella jämkningar i 

kapitlet. Jag har i allmänhet kunnat godta dessa förslag. 

4kap. 

Jag biträder lagrådets mening < .. tt I § bör jämkas redaktionellt. Para

grafen bör dock utformas något annorlunda än vad lagrådet har föreslagit. 
Enligt 2 § i det remitterade förslaget får utmätning på grund av en 

skriftlig förbindelse angående underhållsbidrag som skall utges till make 
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äga rum endast vid särboende. Lagrådet har ansett att denna bestämmelse 

bör utgå. Som skäl anförs främst att ett motsvarande villkor inte uppställs 

för att införsel skall få ske. att det vid införsel i stället finns möjlighet att 

jämka otillbörligt höga underhållsbidrag samt att en motsvarande jämk

ningsmöjlighet enligt förslaget står till buds även vid utmätning, vilket bör 

vara tillräckligt. Vad lagrådet har anfört ger mig anledning att först ta upp 

en mera principiell fråga som berör även vissa andra bestämmelser i för

slaget. 

Det ligger i sakens natur att den mot vilken utmätning eller införsel har 

sökts ofta försöker undgå verkställighet. I detta syfte vidtas faktiska eller 

rättsliga åtgärder av skilda slag. Ett sätt som används är att gäldenären 

döljer tillgångar genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att åberopa 

ett skenavtal o.d. Ett annat förfarande är att gäldenären och hans make 

eller annan närstående i samråd anskaffar en formellt riktig exekutions

titel. vilken inte svarar mot någon verklig skuld. Detta är särskilt enkelt i 

fråga om en förbindelse angående underhållsbidrag. eftersom det då inte 

krävs medverkan av någon myndighet. Sedan en formellt oantastlig exeku- · 

tionstitel har anskaffats. kan den som är berättigad enligt exekutionstiteln 

söka utmätning eller införsel hos gäldenären i syfte att konkurrera ut den 

borgenär som har sökt verkställighet för en verklig fordran. 

Kronofogdemyndigheterna möter inte sällan rättshandlingar, be

träffande vilka det med fog kan misstänkas att de har tillkommit för skens 

skull. Det är emellertid många gånger svårt att till fullo styrka handlingens 

rätta innebörd. En del av de lagändringar som har ägt rum vid de tidigare. 

partiella reformerna av utsökningslagstiftningen har syftat till att komma 
till rätta med förhållanden av nu nämnd beskaffenhet. Flera bestämmelser 

som har tagits upp i det remitterade förslaget till UB har samma syfte. 
Vad gäller bestämmelsen i 2 § vill jag understryka att det finns anledning 

att se skeptiskt på förbindelser angående underhållsbidrag till make i fall 

då makarna sammanbor. I gällande rätt finns det en motsvarande bestäm
melse om hinder mot utmätning, vilken tillkom samtidigt med att 

möjligheten att få utmätning på grund av avtal om underhållsbidrag 

infördes år 1963. För kronofogdemyndigheten är det betydligt enklare att 
med hänvisning till en konkret föreskrift kunna avslå en eventuell begäran 

om utmätning än att med tillämpning av en allmän regel om jämkning av 

otillbörligt höga underhållsbidrag pröva huruvida förutsättningar för 

jämkning föreligger. Det torde inte heller finnas något praktiskt behov att 

ha en möjlighet till utmätning på grund av förbindelser när det gäller under

hållsbidrag mellan samboende makar. 

I UB bör alltså finnas en bestämmelse som hindrar verkställighet av en 

förbi~delse angående underhållsbidrag i fall som avses i 2 §. En sådan 

bestämmelse torde visserligen ha större betydelse vid utmätning än vid 

införsel. Med hänsyn särskilt till att jämkningsregeln skall gälla både vid 

införsel och vid utmätning vill jag dock föreslå att bestämmelsen i 2 § 
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vidgas till att gälla även vid införsel. En sådan generell bestämmelse bör 

tas upp i 3 kap. 19 §, i anslutning: till förutsättningarna för att en förbindelse 

angående underhållsbidrag skall fä verkställas. I följd härav bör bestäm

melsen i 4 kap. 2 § utgå. 

S/utprotokoll 1206 

Jag godtar lagrådets förslag till jämkning av 3 §första stycket. 

Vad lagrådet har föreslagit i fråga om dispositionen av bestämmelserna 

rörande utmätningsordningen g•)dtar jag. Hänvisningen i den nya 3 §. som 

motsvarar 4 § första stycket i det remitterade förslaget, bör dock avse 
endast 4-6 §§. 

Jag ansluter mig till lagrådets förslag att bestämmelsen i 8 § andra 

stycket tredje meningen. att utmätning av en fordran får sökas hos krono

fogdemyndigheten i det distrikt där sekundogäldenären finns, vidgas till att 

gälla även andra rättigheter. Det bör understrykas att den sålunda före

slagna bestämmelsen endast avser rättigheter beträffande vilka det finns 

någon förpliktad. 
Med anledning av vad lagrådet i detta sammanhang har anfört om "ford

ran" vill jag påpeka att termen fordran och det häremot svarande ordet 

betalningsskyldighet i U B åsyftar endast fordringar resp. förpliktelser i 
pengar. Detta torde överensstämma med användningen av dessa termer i 

annan nyare lagstiftning. t.ex. i 6 kap. jordabalken (JB) och i förmänsrätts
lagen ( 1970:979). 

Lagrådet har ifrågasatt om nyssnämnda bestämmelse om forum för 

utmätning av en fordran är tillämplig i fråga om löneutmätning. Lagrådet. 

som anser att samma behörighet sregler bör gälla för löneutmätning som för 
införsd (jfr 15 kap. 7 §)och att löneutmätning alltså skall kunna sökas i det 

distrikt där arbetsgivaren finns. när gäldenären inte har hemvist här i riket, 
föreslår att en särskild forumregel för sådan utmätning tas upp i 7 kap. 7 § 
eller i 4 kap. 8 §. Med anledning härav vill jag framhålla att det remitterade 

förslaget, i likhet med vad som torde vara förhållandet med motsvarande 
bestämmelse i UL, utgår från <.tt forumbestämmelsen i 4 kap. 8 § andra 
stycket beträffande utmätning av en fordran är tillämplig även i fråga om 

utmätning av lön o.d. Jag vill emellertid inte motsätta mig att i klarhetens 
intresse en särskild bestämmelse meddelas i saken. En sådan bestämmelse 

bör tas upp i andra stycket av förevarande paragraf. 

Bestämmelsen i / / §första stycket om samtidig utmätning. när två eller 

flera borgenärer har sökt utmätning mot samma gäldenär. kritiseras av 

lagrådet, som anser att vad som gäller f.n. bör bestå utan ändring i sak. För 

egen del vill jag påpeka att. som också har framhållits i remissprotokollet. 

frågan om samtidig utmätning 5kall ses mot bakgrund av tidpunkten för 

inträdet av förmånsrätt pä grund av utmätning. Förslaget utgår härvid. 

liksom gällande rätt. frän att förmånsrätten inträder först i och med att 
utmätning äger rum, att en utmätning ger företräde framför en senare 
utmätning av samma egendom samt att utmätning för flera fordringar på en 

gång ger lika rätt. För att inte en sökande skall gynnas framför en annan 
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sökande genom att erhålla utmätning före denne och därmed få bättre 
förmånsrätt gäller redan f.n. att utmätning i princip skall ske samtidigt för 
fordringarna (58 § UL). Samma huvudregel har tagits upp i förslaget, och 

lagrådet har inte haft någon erinran däremot. Vad frågan gäller är endast i 
vad mån undantag bör gälla från nämnda regel. 

F.n. föreskrivs i 58 § UL, vars lydelse är oförändrad sedan UL:s till

komst. undantag från samtidig utmätning i fall då den ene borgenären "i 

sin rätt uppehålles'' på grund av hinder som föreligger för uttagande av den 

andres fordran. Det synes något ovisst vad som numera utgör den närmare 

innebörden härav, i vart fall då en utmätningsförrättning inte är utsatt. 

Utmätning sker ju inte i någon strikt turordning efter målens anhängig

görande. vilket sammanhänger bl.a. med att utmätning i varje mål i princip 

skall föregås av att gäldenären underrättas om målet samt att kronofogde
myndigheten har att undersöka huruvida gäldenären har utmätningsbar 

egendom. Beaktas bör också att den nuvarande tidsfristen om fyra veckor 

för utmätning i normala fall inte gäller i allmänna mål och att enligt det 

remitterade förslaget någon bestämd tidsfrist inte heller skall gälla i 

enskilda mål. Den nuvarande ordningen med en rutinmässig förrättning i 

gäldenärens bostad skall också överges och kronofogdemyndigheten skall 

i stället under den längre tid som står till buds efterforska utmätningsbar 

egendom genom kontroll i tillgängliga register m.m. och förhör med gälde
nären eller tredje man. På grund härav synes det nödvändigt att i viss 

utsträckning överlämna åt kronofogdemyndigheten att bedöma om 

samtidig utmätning skall ske eller inte. 
Jag vill vidare påpeka att det ofta förekommer att den mot vilken en 

enskild borgenär söker utmätning häftar även för obetalda skatter eller 

böter. vilka bevakas av kronofogdemyndigheten och i princip kan 
föranleda utmätning när som helst. Om sökanden i det enskilda målet 

anvisar viss egendom till utmätning, skulle tydligen enligt lagrådets förslag 
utmätning omedelbart kunna äga rum för det allmännas fordran. medan 
utmätning i det enskilda målet ibland fick ske senare. En sådan ordning bör 
inte godtas. Det kan också nämnas att det enligt förslaget överlämnas åt 
kronofogdemyndigheten att avgöra om en åberopad handling, som har 

getts in i bestyrkt avskrift, bör företes i huvudskrift (2 kap. 2 § tredje 

stycket) och om ett ombuds behörighet bör styrkas genom fullmakt (2 kap. 

6 § andra stycket). Att förrättningsmannen för sin del anser att en ansökan 
bör kompletteras på nu nämnt sätt bör inte vara avgörande för frågan om 
samtidig utmätning och därmed för företrädet mellan borgenärerna. 

Med hänsyn till det sagda anser jag det inte lämpligt att bestämmelsen 

utformas i enlighet med den ålderdomliga lydelsen i 58 § UL. Med 

anledning av vad lagrådet har anfört vill jag emellertid framhålla att om en 

sökande redan har fått vänta en tid. det ofta kan vara oskäligt att utmätning 
för hans fordran fördröjs ytterligare och han därmed inte får förmånsrätt 

framför en senare sökande. 

Slutprotokoll 1207 
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En särskild fråga är om en utmätningsförrättning, som redan har satts ut 

när utmätning söks för en anmrn fordran. bör ställas in för att samtidig 

utmätning skall komma till sttmd. I första hand bör givetvis det sist 

anhängiggjorda målet handläggas så skyndsamt att gemensam utmätning 

kan äga rum på utsatt tid. För fall då detta inte är möjligt vill jag med 
beaktande av vad lagrådet har anfört förorda att en utsatt förrättning i 

princip inte ställs in. 
I anslutning till / / § andra stycket framhölls i remissprotokollet be

träffande konkurrerande utmätningar. när egendomen inte förslår till 
samtliga fordringar, att utmätning inte skall ske. om det framgår att någon 

verklig fordran inte föreligger. Lagrådet menar att detta innebär att krono

fogdemyndigheten i princip skun.~ ha rätt att överpröva en exekutionstitels 

materiella innehåll. En sådan allmän prövningsrätt kan dock inte anses 

tillkomma kronofogdemyndigheten, framhåller lagrådet. En annan sak är 

enligt lagrådet att det ankommer på kronofogdemyndigheten att pröva o"m 

en åberopad handling verkligen utgör exekutionstitel och att t.ex. en för

bindelse angående underhållsbidrag, som uppenbarligen har tillkommit för 

skens skull. inte kan läggas till grund för verkställighet. 
Med anledning härav vill jag understryka att kronofogdemyndigheten 

självfallet inte skall ha rätt att pröva. om den domstol eller annan 
myndighet som har meddelat en exekutionstitel _har bedömt saken rätt vid 

sin prövning. En annan fråga är emellertid om kronofogdemyndigheten av 

hänsyn till en annan utmätningssökande skall kunna vägra utmätning i fall 
då det är klarlagt att en formellt riktig exekutionstitcl. som inte grundas på 
någon prövning i sak. har tillskapats för skens skull och alltsä inte svarar 

mot nägon verklig skuld. Vid bedömningen av denna fråga kan erinras om 
vad jag i det föregående har anfört om förfaranden från gäldenärers sida för 
att undgå verkställighet. När det gäller åtgärder som går ut på att anskaffa 
en exekutionstitcl för en skenfordran bör beaktas att en domstol i princip 
är bunden av parternas processhandlingar, t.ex. om en svarande medger 
kärandens talan eller om en ansökan om betalningsföreläggande eller lag

sökning inte bestrids. Det är därför enkelt för en gäldenär att i samråd med 

någon annan utverka en formellt 'Jantastlig exekutionstitel som inte svarar 
mot någon verklig fordran. 

Beträffande motsvarande fräga i konkurs torde gälla att om det klarläggs 

att något skuldförhållande inte föreligger, en påstådd fordran inte får göras 

gällande gentemot andra, verkliga fordringar. trots att den är domfäst. Det. 

saknas anledning att bedöma saken på annat sätt när samma fråga kommer 
upp i samband med utmätning. Beaktas bör också att en utfästelse om gåva 

i pengar inte gäller mot givarens borgenärer så länge gåvan inte har full

bordats, dvs. innan det utfästa beloppet har kommit i gåvotagarens be

sittning (I och 2 §§ lagen 1936:83 angående vissa utfästelser om gåva). En 

fordran på grund av gåvoutfästel:>e får sålunda i konkurs stå tillbaka för 

andra. vanliga fordringar. Det förhållandet att gåvotagaren kan åberopa en 
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dom till stöd för sitt anspråk ändrar härvid ingenting. Det finns goda skäl 

för att detsamma bör anses gälla vid utmätning. En sådan fordran som har 

nämnts i det föregående bör uppenbarligen inte ges en förmånligare 

ställning än en ofullbordad gåva. 
Remissens ståndpunkt i frågan ligger också i linje med vad som vid 1971 

års lagstiftning om exekution i fast egendom uttalades om den verkan som 

en betalningsfastställelse i fast egendom har mot andra borgenärer som har 

rätt till betalning ur egendomen (prop. 1971:20 s. 90 f och 159). Jag är 
sålunda inte beredd att frångå nämnda ståndpunkt i saken. Jag vill dock 

understryka att en exekutionstitel inte bör kunna åsidosättas av skäl som 

nu avses utan att saken är uppenbar. 

Beträffande bestämmelserna omförhållandet till tredje man godtar jag i 
princip lagrådets förslag om de uttryckssätt som bör användas för att ange 

förutsättningarna för utmätning, bl.a. i /7 §. Lydelsen av 17 §bör emeller

tid jämkas något i förhållande till vad lagrådet har förordat. Jag vill under

stryka att när det i paragrafen som förutsättning för utmätning anges att det 
"framgår" att egendomen tillhör gäldenären, det måste beaktas att den 
utredning som ligger till grund för prövningen är summarisk och därför inte 

jämförbar med en utredning i rättegång. Härav följer också att frågan hur 

mycket bevisning som i praktiken bör krävas måste ställa sig annorlunda 

än i en rättegång. Å andra sidan kan omständigheter eller bevis som inte 

har blivit kända för myndigheten beaktas i efterhand och eventuellt 
föranleda självrättelse eller ett föreläggande att väcka talan. 

Frågan om en utmätningssökandes ställning, när hans fordran är förenad 

med särskild förmånsrätt i viss egendom som gäller mot envar. behandlar 

jag efter de olika bestämmelserna om förhållandet till tredje man. 

Förslaget i 19 § att lös egendom som makar eller andra varaktigt 
sammanboende har i sin gemensamma besittning skall presumeras tillhöra 

dem med samäganderätt har tillstyrkts av lagrådet såvitt avser makar men 

avstyrkts i övrigt. Enligt lagrådet är det vanskligt att utgå från att sam
äganderätt mellan andra samboende än makar är så vanlig att en presum

tion kan uppställas. Möjligen skulle en presumtion om samäganderätt 
kunna gälla i fall då en man och en kvinna lever samman under äktenskaps

liknande förhållanden. Enligt lagrådet torde emellertid samäganderätt 
även i sådana fall vara mindre vanlig än mellan makar. Lagrådet anser 
också att svårigheter skulle uppkomma i tillämpningen vid bedömandet 

huruvida en äktenskapsliknande samlevnad föreligger. 

För egen del vill jag först. med anledning av vad lagrådet har anfört om 

behovet av ändring av nuvarande bestämmelser. framhålla att det givetvis 

är angeläget att regleringen harmonierar med rådande förhållanden i sam

hället. Regleringen bör också så långt möjligt utgöra en riktig och rättvis 

avvägning mellan de olika rättsägarnas intressen. 
Beträffande frågan i vilken utsträckning samäganderätt förekommer 

mellan samboende har lagrådet när det gäller makar ansett att samägande-
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rättspresumtionen regelmässigt återspeglar de faktiska äganderättsförhål

landena. Enligt min mening kan man emellertid inte med fog hävda att 
frågan om äganderätten till lös egendom i samboendes gemensamma be

sittning ställer sig väsentligt annorlunda när två personer utan att vara gifta 

med varandra sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden (jfr 
SOU 1978:55 Att sambo och gifta sig). Särskilt torde situationen normalt 

vara densamma när parterna har gemensamma barn. Det torde också vara 

minst lika vanligt som i äktem.kap att båda de samboende har förvärvs

inkomst. Den omständigheten att det inte finns någon lagstadgad under

hållsskyldighet de samboende emellan torde inte inverka på frågan om 
äganderättsförhållandena. Även i övrigt torde förhållandena vid varaktigt 

samboende mellan makar och mellan ogifta i de flesta fall vara så likartade 

att det framstår som främmande att ha olika regler vid utmätning. 

Om samäganderättspresumtionen begränsas till att gälla makar, kommer 

en samboende make i en sämre: ställning än den som sammanbor med en 

gäldenär utan att vara gift med honom eller henne. En sådan olikhet 
framstår som omotiverad. I tv11 nyligen avgjorda mål (NJA 1979 s. 302 I 

och Il) har också högsta domstolen likställt dem som varaktigt sammanbor 

under äktenskapsliknande förhållanden med makar på så sätt att bestäm
melserna i 69 § UL om utmätning hos den som är gift har tillämpats 

analogt. Det bör också nämnas att det i lagstiftningen under senare år på 
olika områden har eftersträvats alt med makar jämställa dem som utan att 

vara gifta lever samman under äktenskapsliknande förhållanden. 

En ordning enligt vilken samägandcrätt presumeras även när andra än 
makar varaktigt sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden torde 
inte vålla några större svårigheter i tillämpningen. I allmänhet torde det 

utan vidare framgå av omständigheterna huruvida samboende! kan anses 

ske under äktenskapsliknande förhållanden och om det kan betecknas som 
varaktigt. Annars kan enkla upi:lysningar av gäldenären ge klarhet i saken. 
Det är naturligtvis inte meningen att kronofogdemyndigheten skall 

närmare undersöka de samboendes rent privata förhållanden. Om det i 

något fall skulle framstå som tvf:ksamt huruvida det föreligger ett varaktigt 

samboende under äktenskapsliknande förhållanden, bör samäganderätt 

inte presumeras. 
På grund av det anförda anse:c jag att samäganderättspresumtionen bör 

vara tillämplig även på nu berör·fa fall. Det finns härvid inte anledning att 

skilja mellan olika slags lös egendom som de samboende har i sin gemen

samma besittning (frånsett registrerade skepp och luftfartyg). Tilläggas 

kan att nämnda ståndpunkt inte, lika litet som när det gäller makar, kan 
anses föregripa familjelagssakkunnigas (Ju 1970:52) arbete på en reforme

ring av den familjerättsliga lagstiftningen. 
När samägandcrätt presumeras bör, liksom då det framgår att sam

äganderätt föreligger, samägarnc. antas äga lika stora andelar i egendomen, 

om inte annat visas (jfr I § lagen I 904:48 s. I om samäganderätt). 
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När det gäller andra fall av varaktigt sammanboende än som har berörts 
i det föregående kan det erinras om att min företrädare i remissprotokollet 
uttalade viss tvekan huruvida samäganderättspresumtionen borde omfatta 

dessa fall. Det är tydligt att presumtionen inte har lika starka skäl för sig på 
detta område, där förhållandena mellan de samboende kan växla betydligt. 

Med hänsyn till vad lagrådet har anfört vill jag inte motsätta mig att dessa 

fall lämnas utanför paragrafens tillämpningsområde. 

1 fråga om vad som bör krävas för att presumtionen om samäganderätt 
skall brytas vill jag först framhålla att man inte lämpligen bör uppställa 
olika krav på bevisningens styrka beroende på om presumtionen skall 

brytas till förmån för gäldenärens sambesittare eller till förmån för gälde

nären (och utmätningssökanden). Även om samäganderättspresumtionen 

enligt mitt förslag kommer att gälla inte bara beträffande makar utan även i 
fråga om dem som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden 

utan att vara gifta, kan jag godta lagrådets förslag att det för brytande av 

presumtionen bör krävas att det framgår att en av de samboende är ensam 

ägare. Jag vill dock understryka att det i tillämpningen inte bör ställas så 

stora krav på bevisningen för att det skall anses framgå att någon av dem är 

ensamägare. Man måste bl.a. beakta att det vid samboende i allmänhet 
möter stora svårigheter att på förhand säkra bevisning om äganderätten till 
egendom i den gemensamma besittningen. Vid kronofogdemyndighetens 

bedömning bör hänsyn tas till de faktiska förhållandena i varje särskilt fall. 

bl.a. egendomens beskaffenhet. 
Av det sagda följer också att det i nu avsedda fall i praktiken knappast 

finns något utrymme för utmätning av andel i viss egendom enligt 21 §i för

slaget. dvs. med förbehåll för makens eller den samboendes rätt. 

Jag ansluter mig till lagrådets mening att det bör meddelas en uttrycklig 
bestämmelse om förutsättningarna för utmätning även vid gemensam 

besittning som inte omfattas av regeln om samäganderättspresumtion. En 
såd<lJ'l bestämmelse bör tas upp i 19 §. Det bör understrykas att i för
hållande till en tredje man som inte har del i besittningen gäller 18 §. 

Beträffande bestämmelsen i 20 §om föreläggande för en tredje man, som 
har påstått sig ha bättre rätt till utmätt egendom, att väcka talan vid 

domstol har lagrådet kritiserat förslaget att föreläggande skall meddelas 
"om skäl föreligger··. Enligt lagrådet bör i paragrafen anges dels det mått 

av bevisning till stöd för tredje mannens anspråk som bör krävas. dels det 

undantag från föreläggande som bör gälla när nämnda beviskrav är 
uppfyllt. I fråga om beviskravet föreslår lagrådet att sannolika skäl skall 

föreligga för tredje mannens rätt. 

Enligt min mening skulle det emellertid vara alltför strängt mot en tredje 

man att som villkor för föreläggande alltid kräva att sannolika skäl har 

förebragts för hans anspråk. Bl.a. i fråga om särskilt värdefull egendom bör 

föreläggande kunna ges under lindrigare förutsättningar. Detsamma gäller 

när anspråket på äganderätt till utmätt egendom framställs av en make 



Prop. 1980/81: 8 

eller den som sammanbor med gäldenären under äktenskapsliknande 

förhållanden. I sådant fall kan det ofta vara svårt för tredje mannen att i 

utsökningsmålet visa sannolika skäl för sin rätt. Bestämmelserna i 14 kap. 
om en exekutivköpares rätt till :>åld egendom, vilka i princip har godtagits 

av lagrådet. innebär att exekutivköparen åtnjuter ett långtgående skydd 

mot en tredje man som påstår sig vara rätt ägare till egendomen. Detta 

gäller särskilt i fråga om registrerat skepp och fast egendom, där exekutiv

köparen i princip är skyddad mot tredje mannen. Mot bakgrund härav är 

det inte lämpligt att kräva förhållandevis starka skäl av tredje mannen för 

att ett föreläggande skall kunna meddelas. Beaktas bör att bestämmelsen, 

såsom har föreslagits i remissen, bör vara tillämplig även när utmätning 

har skett med stöd av 17 §.Förslaget överensstämmer också med 5 § FfL, 

som tillkom år 1971. På grund 1ärav är jag inte heredd att godta den av 

lagrådet föreslagna lydelsen. 

Lagrådet har ansett att ett föreläggande för en tredje man enligt 20 § bör 

avse skyldighet att väcka talan endast mot sökanden och att en s~dan talan 

bör gälla frågan huruvida tredje mannens anspråk utgör hinder mot utmät

ning. Som skäl för att talan inte skall behöva väckas även mot gäldenären 

har lagrädet anfört att tredje mannens intresse i första hand endast är att få 

utmätningen hävd och att det för tillgodoseende härav fordras endast ett 

domstolsavgörandc mellan tredj•! mannen och sökanden. Lagrådet godtar 

förslaget i 20 §tredje stycket att en underlåtenhet att efterkomma ett före

läggande skall medföra att tredje mannen förlorar sin rätt mot sökanden 

men anser, utifrån sin ståndpunkt beträffande föreläggandets innebörd, att 

tredje mannen inte bör förlora sin rätt mot den som förvärvar egendomen 

vid en efterföljande exekutiv försäljning. Lagrådet anser sålunda att 

bestämmelsen härom i 14 kap. 2 §bör utgå. 

Slutprotokoll 1212 

Med anledning härav vill jag först påpeka att rättegången under alla för

hållanden kommer att röra frågan vem av gäldenären och tredje mannen 
som är rätt ägare till egendomen. Med hänsyn härtill är det naturligt att 

gäldenären inte skall stå utanför rättegången, särskilt som talan skall 

väckas av den som påstår bättre !'.ätt än gäldenären. Detta gäller inte minst 

om en försäljning av egendomen kan väntas ge ett överskott sedan utmät

ningssökanden och andra eventuellt betalningsberättigade borgenärer har 

fått betalning. Att gäldenären medverkar i rättegången skapar också bättre 

förutsättningar för en allsidig prövning av äganderättsfrågan och därmed 

för ett i sak riktigt avgörande. Gäldenären torde visserligen ha rätt att 

inträda som intervenient i en rättegång mellan tredje mannen och 

sökanden. Han kan också, som lagrådet har varit inne på, höras som 

vittne. Man får emellertid med en sådan ordning inte samma garantier för 

en allsidig prövning som om gäld·~nären är part. 

Om tredje mannen inte skall väcka talan mot gäldenären, kan det 

knappast komma i fråga att låta tredje mannen till följd av ett föreläggande 

förlora sin eventuella rätt mot den som förvärvar egendomen vid exekutiv 
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försäljning. Exekutivköparen härleder ju sin rätt närmast från gäldenären. 
Lagrådet har också, som nyss har nämnts, ansett att tredje mannen bör ha 

kvar sin rätt mot exekutivköparen. 
Om emellertid en tredje man, trots underlåtenhet att efterkomma ett 

föreläggande att väcka talan. kan göra gällande sitt anspråk på äganderätt 

mot den som har förvärvat egendomen vid exekutiv försäljning, är det 
tydligt att kronofogdemyndigheten vid försäljningen måste upplysa om 

förhållandena (ifr 9 kap. 3 §. IO kap. 9 § första stycket. 11 kap. I §första 

stycket och 12 kap. 23 §första stycket). Och om myndigheten ger en sådan 

information, är det givet att det i allmänhet inte finns någon som är villig 

att köpa egendomen. Utmätningen skall då hävas. Enbart genom att inte 
efterkomma ett föreläggande kan tredje mannen alltså i allmänhet uppnå 

att en försäljning hindras och utmätningen återgår. En sådan ordning kan 

inte anses godtagbar. Detta gäller också om tredje mannens anspråk leder 

till att egendomen säljs till underpris och alltså medför en värdeförstöring. 

Vad som har sagts nu talar för att en tredje man, som har underlåtit att 

efterkomma ett föreläggande att väcka talan. bör förlora sin eventuella rätt 

inte endast mot sökanden -- vilket innebär att exekutiv försäljning skall 

ske - utan också mot den som förvärvar egendomen exekutivt. Detta kan 
inte anses innebära att tredje mannen behandlas alltför strängt. Han bör 

inte rimligen komma i bättre ställning genom att underlåta att efterkomma 

föreläggandet än om han hade väckt talan men förlorat rättegången. 
Nämnda påföljd överensstämmer också med vad som gäller f.n., även be

träffande fast egendom efter 1971 års lagstiftning om exekution i sådan 

egendom. Det kan vidare erinras om att en borgenär, som vid en tvist om 

fördelning av medel enligt 13 kap. 7 § andra stycket föreläggs att väcka 

talan mot viss annan sakägare om rätten till medlen, förlorar sin eventuella 
rätt, om han inte efterkommer föreläggandet. Mot denna föreskrift har 
lagrådet inte haft någon erinran. 

Vad jag nu har sagt har i princip tillämpning även då en tredje man har 

efterkommit ett föreläggande men förlorat sin talan. Även i ett sådant fall 
bör han alltså förlora sin rätt också mot den som förvärvar egendomen 
exekutivt. 

Vill man uppnå det resultat som jag nu har angett, bör ett föreläggande 

gå ut på att tredje mannen skall väcka talan mot såväl sökanden som gälde

nären. Detta överensstämmer. förutom med 69 § UL, även med vad som 

föreskrivs i 5 § FfL beträffande en tvist om utmätt fast egendom. Genom 

nämnda partsställning förebyggs också i möjlig mån en ny process i saken 

efter utsökningsmålets avslutande, denna gång mellan tredje mannen och 

gäldenären om en eventuell rätt till ersättning (ifr 14 kap. 5 § i förslaget). 

Tilläggas kan slutligen att konsekvensen av lagrådets ståndpunkt i nu be

handlade frågor närmast synes vara att systemet med föreläggande borde 

avskaffas. något som lagrådet dock inte har förordat. 

På grund av det sagda anser jag att man bör behålla det remitterade 

Slutprotoko/I 1213 



Prop. 1980/81: 8 

förslaget om vilket innehåll ett föreläggande mot tredje man skall ha. 

Lagrådet har förordat att de i 11ledande orden i 20 ~ utformas så. att de 

även omfattar det fallet att en :redje man påstår bättre rätt först sedan 

utmätning har skett (jfr första stycket andra meningen i det remitterade 
förslaget). Vidare är det enligt lagrådet även utan särskild föreskrift tydligt 

att bestämmelsen om föreläggande också gäller när en tredje mans anspråk 

avser något som framstår som tillbehör till lös egendom. varför andra 

stycket bör utgå. 
Jag vill för min del framhälla att möjligheten att meddela ett före

läggande efter det att utmätning i1ar skett. när en tredje man först därefter 

påstår sig ha bättre rätt. innebäc en befogenhet att i viss mån ändra det 
tidigare utmätningsbeslutet (jfr självrättelse). En särskild regel härom bör 

därför enligt min mening meddel;;.s. Det innebär att jag inte kan ansluta mig 

till lagrådets förslag i denna del. Jag biträder däremot lagrådets mening att 

bestämmelsen i andra stycket om föreläggande beträffande tillbehör kan 
utgå. 

I fråga om 22 § har lagrådet ansett att en bestämmelse bör meddelas om 

förutsättningarna för utmätning av en fordran eller annan rättighet, när 

ovisshet råder om fordringens eller rättighetens bestånd på den grund att 

sekundogäldenären eller den frän vilken rättigheten skall utgå gör in
vändning därom. och att en motsvarande bestämmelse bör tas upp be

träffande utmätning av ett pantbrev i skepp eller fastighet och av ett 
skuldebrev som är intecknat i luftfartyg m.m. Lagrådet har härvid före

slagit att det skall krävas sannolika skäl för att en fordran eller rättighet till
kommer gäldenären resp. att någon panträtt inte b1:står. 

Slutprutokvll 1214 

Med anledning härav vill jag först påpeka att den ovisshet som avses i 22 

* gäller existensen av ett obligai:ionsrättsligt anspråk. vilket innebär att 
tredje mannens - den uppgivna sekundogäldenärens eller annan för

pliktads -- rätt inte berörs av utmätningen. Utmätning kan alltså äga rum 
utan skada för tredje mannen. äv1~n om något större mått av bevisning till 

stöd för fordringens eller rättighe1ens bestånd inte har förebragts. Det kan 
förekomma att en utmätningsgäldenär uppges ha en viss fordran eller 

annan rättighet men att det efter utredning i utsökningsmålet framstår som 

oklart huruvida fordringen eller rättigheten består, utan att dock på

ståendet kan lämnas utan avseende. Det kant.ex. vara fråga om en mycket 

stor men oviss fordran på grund av ett entreprenadkontrakt. Ovissheten 

kan också avse viss del av en fordran. medan ~terstående del är ostridig. 
Det saknas anledning att uppställa hinder mot utmätning i sådana fall. Det 

kan påpekas att beståndet av en fordran eller rättighet också kan vara 

oviss på så sätt att den är villkorlig. Någon generell bestämmelse om de 

närmare förutsättningarna för utmätning i ett sådant fall har inte föreslagits 
(jfr. i fråga om rätt till fastighet efter villkorlig överlåtelse. 4 kap. 24 §i det 

remitterade förslaget). 
Som har framhållits i remissprotokollet bör en oviss fordran eller 
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rättighet kunna utmätas redan när det finns skäl till antagande att ford
ringen eller rättigheten består (se även NJA 1978 s. 560). Utmätning skall 
däremot inte äga rum. om ett påstående om fordran eller rättighet kan 
lämnas utan avseende. Huruvida möjligheten till utmätning av en oklar 
fordran eller rättighet bör utnyttjas i det enskilda fallet beror emellertid 
även av andra omständigheter, bl.a. fordringens eller rättighetens beskaf

fenhet och värde. Av det sagda följer också att det knappast är möjligt att i 
lagtexten ange de närmare förutsättningarna för utmätning. Någon bestäm

melse härom bör därför inte meddelas. Detta torde knappast vålla några 
svårigheter i tillämpningen. 

Vad nu har sagts om utmätning av en fordran eller rättighet gäller i 
princip även utmätning av ett pantbrev i skepp eller fastighet eller av ett 
skuldebrev som är intecknat i luftfartyg. Därvid kan det på motsvarande 

sätt vara ovisst huruvida pantbrevet eller skuldebrevet utgör pant för 
fordran. Det kan påpekas att särskilt pantbrev ofta ligger som säkerhet vid 
en generell pantförskrivning, varvid det kan vara mycket svårt att bedöma 
om det finns något att utmäta. 

Jag godtar lagrlldets förslag att ordet "tvist" i paragrafen kan bytas ut 

mot "ovisshet". Det bör emellertid understrykas att paragrafen inte är 

tillämplig när ovissheten beror på att fordringen eller rättigheten är vill

korlig. Beträffande förutsättningarna i övrigt för ett föreläggande kan 
p!'lpekas att det finns skäl att i större utsträckning avstå från föreläggande i 
nu aktuella fall än vid utmätning i fall som avses i 21 §. Det bör därför 
användas den lydelse som har tagits upp i 22 § i förslaget. 

Jag godtar vad lagrådet har föreslagit i fråga om dispositionen av 
bestämmelserna om förhållandet till tredje man. Bestämmelserna bör alltså 
delas upp på två avsnitt under särskilda rubriker, ett som avser utmätning 
av lös egendom och ett som rör utmätning av fast egendom. Bestämmelsen 
om föreläggande att väcka talan. när utmätt egendom har sålts eller utmätt 
fordran har drivits in. bör dock tas upp i en särskild paragraf. närmast efter 
20 §. Till följd härav förskjuts numreringen av de följande paragraferna 
rörande förhållandet till tredje man. 

Lagrådet har kritiserat uttalanden i remissprotokollet som går ut på att 
en borgenär. vars fordran är förenad med särskild förmånsrätt i viss 
egendom som gäller oavsett vem som är rätt ägare till egendomen. i utmät
ningsförfarandet skall i viss utsträckning vara oberoende av äganderätten. 
Det är enligt lagrådet oklart hur långt dessa uttalanden för. Lagrådet har 

inte någon erinran i sak mot att en fordran som är förenad med särskild 
förmånsrätt i viss egendom får en särställning vid utmätning men anser 
med hänsyn till det föreslagna regelsystemet att särskilda bestämmeber 

bör meddelas om att egendomen får tas i anspråk i vems hand den än är. 

Med anledning härav vill jag framhålla följande. 
I fall då en fordran på grund av särskild förmånsrätt har fastställts till 

betalning ur viss egendom innebär det remitterade förslaget enligt ut-
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talanden i remissprotokollet att exekutionstiteln får användas för verkstäl
lighet även mot den som har förvärvat egendomen av svaranden i rätte
gången. Av denna ordning, mot vilken lagrådet inte har haft någon erinran, 

följer också att en eventuell tvist om äganderätten till egendomen inte skall 
uppehålla verkställigheten. 

När endast en personlig betalningsskyldighet har ålagts för en fordran 

som är förenad med särskild förmånsrätt i viss egendom. får däremot enligt 
förslaget exekutionstiteln inte W.ggas till grund för utmätning mot en ny 
ägare till egendomen. Detta innebär också att när utmätning har sökts mot 
den som har ålagts bctalningsskyldighet. egendomen inte får tas i anspråk 
under andra förutsättningar än som anges i 4 kap. samt att utmätning av 
egendomen skall hävas, .om det blir utrett att egendomen tillhörde annan 

än gäldenären (33 § första stycket). 

Slutprvtvkoll 1216 

Enligt uttalanden i remissprotokollet kan emellertid efter utmätning i fall 

som nu avses föreläggande att väcka talan enligt 20, 25 eller 26 § under
låtas, trots att en tvist råder om äganderätten till egendomen. Skälet härtill 

är att sökanden på grund av sin förmånsrätt är, materiellt sett, berättigad 
till betalning ur egendomen oavsett vem som är ägare. Det har därför inte 
ansetts lämpligt att tvinga sökanden in i en rättegång som i realiteten 
endast gäller rätten till eventuellt överskott och vissa andra sekundära 
frågor. Ett föreläggande torde i allmänhet inte heller ligga i tredje mannens 
intresse. 

Den nu nämnda ståndpunkten har också stöd i paragrafernas lydelse. 

Föreläggande skall ju meddelas endast "om skäl föreligger". Den an~ivna 
ordningen överensstämmer också med vad som f.n. torde gälla beträffande 
utmätning av fast egendom (se prop. 1971 :20 s. 199, jfr s. 527 f). Tredje 
mannen som gör gällande att han har bättre rätt än gäldenären till den 
utmätta egendomen bör emellertid få tillfälle att bevaka sin eventuella rätt i 
målet. På denna punkt kan en verkställighetsföreskrift meddelas. Frågan 
om hinder mot försäljning återkommer jag till vid 8 kap. 

Beträffande 33 § ji")rsta stycket har lagrädet, mot bakgrund av sitt förslag 
beträffande innebörden av ett föreläggande för tredje man att väcka talan 
och verkan av att föreläggandet inte efterkommes, ansett att självrättelse 

bör kunna ske även när tredje mannen har underlåtit att efterkomma ett 

föreläggande. Nämnda frågor rörande föreläggande har jag behandlat i 
anslutning till 20 § i det föregående. Av vad som sägs där följer att jag inte 

kan godta lagrädets förslag om ändring av 33 §. Härutöver vill jag endast 
påpeka att en försummelse att efterkomma ett föreläggande att väcka talan 

skall enligt 20 § medföra att tredje mannen förlorar sin rätt mot sökanden. 
Denna päföljd, som har godtagits av lagrådet, innebär att utmätningsför
farandet skall fortgå med exekutiv försäljning av den utmätta egendomen 
och redovisning av influtna medel samt att tredje mannen inte kan få 
utmätningen hävd t.ex. genom be~.vär. Härav följer också att inte heller 
självrättelse bör kunna äga rum. 
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5 kap. 

Jag godtar vad lagrådet har föreslagit beträffande 5 §. I paragrafen bör 

alltså tas upp en bestämmelse om att egendom som har förvärvats på 

kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren får utmätas 

utan hinder av att egendomen inte får överlåtas. Bestämmelsen påkallar en 

mindrejämkning av 13 och 15 §§. 

Lagrådet har ingående behandlat bestämmelserna i 7 § om utmätnings

frihet för skadestånd av personlig natur. Mot första stycket, som överens

stämmer med 66 § 3 mom. UL, har lagrådet anfört kritiska synpunkter, 

som leder fram till att bestämmelserna om utmätningsfrihet för fordran på 

skadestånd och även på ersättning från socialförsäkringen bör ses över. I 

avvaktan på en sådan översyn anser lagrådet att de nuvarande bestäm

melserna bör behållas oförändrade i UB. När det gäller andra stycket i 7 §. 

som avser fall då ett skadestånd har betalats ut. förordar lagrådet att 

utmätningsfriheten begränsas till vissa enligt lagrådet välmotiverade fall, 

nämligen dels skadestånd i form av engångsbelopp för framtida förlust av 

arbetsinkomst. dels skadestånd för ideell skada. Med anledning härav vill 

jag framhålla följande. 

Bestämmelserna i 66 § 3 mom. UL om utmätningsfrihet för vissa skade

stånd tillkom i samband med den partiella reformering av utsöknings

rätten, omfattande bl.a. beneficium och andra undantag från utmätning, 

som ägde rum år 1968. Bestämmelserna synes tillgodose det behov som 

föranledde dem och de har såvitt känt inte orsakat tillämpningssvårigheter. 

Under remissbehandlingen av beredningens förslag till UB har inte heller 

från något håll framställts önskemål om ändring av bestämmelserna. Med 

hänsyn härtill kan det enligt min mening inte f.n. anses påkallat med en 
översyn av reglerna om utmätningsfrihct för fordran på skadestånd. Be

träffande utmätningsfriheten för ersättning från socialförsäkringen vill jag 

erinra om att den frågan inte behandlas i UB. Förslag till behövliga lag

ändringar beträffande utmätning av sådan ersättning kommer att läggas 

fram i samband med övrig följdlagstiftning. 
Med anledning av vad lagrådet har anfört beträffande utmätning av er

sättning enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning kan 

påpekas att i förarbetena till nämnda lag har förutsatts att en fordran på er

sättning enligt lagen faller under 66 § 3 mom. UL (prop. 1974:97 s. 92). På 

motsvarande sätt omfattas sådan ersättning av utmätningsfriheten i 7 § i 

det remitterade förslaget. 

Med min ståndpunkt beträffande utmätningsfriheten för fordringar på 

skadestånd saknas anledning att begränsa bestämmelsen i 7 § andra 

stycket om utmätningsfrihet för utbetalda skadeståndsbelopp på sådant 

sätt som lagrådet har föreslagit. Bestämmelsen bör enligt min mening ha 

samma omfattning som första stycket. Jag anser vidare att det inte finns 

tillräckliga skäl att frångå det remitterade förslaget när det gäller de 
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närmare förutsättningarna för utmätningsfrihet efter det att skadeståndet 
har betalats ut. Med anledning av lagrådets uttalanden rörande termen 
"försörjningsbehov" vill jag påpeka att det här, till skillnad från 8 §, är 

fråga om skadeståndets syfte. Härav följer att när ett skadestånd uppfyller 
nämnda förutsättning, skadcstår.dsbeloppet i dess helhet skall undantas 
från utmätning även om beloppet kan anses överstiga vad gäldenären 

skäligen behöver för sin försörjning. 

Slutprotvkoll 1218 

6kap. 

Jag ansluter mig till vad lagrådf:t har anfört angående 8 och JO§§. 8 §bör 

sålunda vidgas i enlighet med vad lagrä.det har förordat. Lydelsen bör dock 
jämkas något. 

Jag godtar också lagrådets förslag till ändring av 12 §. Tredje meningen i 
tredje stycket bör alltså utgå: 

7 kap. 

I fråga om vad lagrådet har yttrat om behörig kronofogdemyndighet vid 

löneutmätning får jag hänvisa till vad jag har anfört vid 4 kap. 8 §. 
Lagrådet har kritiserat vad som föreskrivs i 7 § i förevarande kapitel om 

hörande av gäldenären innan beslut om Iöneutmätning meddelas. 
Lagrådet, som anser att grundsatserna i 15 § förvaltningslagen (1971:290) 
bör gälla även i mål om löneutmätning, föreslår en huvudregel om att 
gäldenären skall beredas tillfälle att yttra sig innan beslut om utmätning 
meddelas. Han skall dock inte behöva höras, om det är uppenbart obe
hövligt eller om beslutet inte kan uppskjutas. Detta bör enligt lagrådet gälla 
även då ett nytt beslut skall meddelas efter det att gäldenären har bytt 
anställning. Vidare har lagrådet förordat att skyldigheten att höra gälde

nären före ändring av ett beslut om löneutmätning (10 §) regleras i UB och 
att ett ändringsbeslut härvid likställs med ett nytt beslut. 

Lagrådsremissens bestämmelse i 7 §första meningen om att gäldenären i 
princip alltid skall höras innan eL beslut om löneutmätning meddelas har 

sin grund främst i att gäldenären dels kan ha invändningar mot borge
närens fordringsanspråk, t.ex. att betalning har skett efter det att exeku

tionstiteln meddelades, dels kan vilja päpeka förhällanden som inverkar på 
bestämmandet av det utmätningsfria beloppet. Kronofogdemyndigheten 
har f.ö. regelmässigt behov av att iciöra gäldenären för att fä underlag för ett 
beslut i saken. Det är önskvärt att lagen ger ett klart uttryck ät principen 
att gäldenären alltid skall höras. Jag anser det därför lämpligt att behålla 
den formulering som har föreslagits i lagrådsremissen och som överens
stämmer med gällande rätt, dvs. att gäldenärens hörande får under\Mas 
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endast i fall då det skulle avsevärt fördröja ett beslut. 
Saken ligger däremot annorlunda till när gäldenären har bytt anställning 

och löneutmätning skall ske hos den nye arbetsgivaren. Gäldenären har då 
tidigare haft tillfälle att framställa invändning mot borgenärens krav och de 

förhållanden som avser gäldenären och som har betydelse för utmätnings

beslutet kan förutsättas vara i huvudsak oförändrade. Ett krav på att 
gäldenären i princip skall höras även vid byte av anställning kan dessutom 

ge gäldenären möjlighet att undandra sig utmätning genom att ofta byta 

anställning. Gäldenären skall givetvis höras, om det föreligger särskild 

anledning därtill, t.ex. om det kan antas att hans resekostnader har väsent

ligt ändrats. När ett nytt beslut om löneutmätning skall meddelas efter byte 

av anställning bör därför principen vara att gäldenären skall höras endast 
om särskilda skäl föreligger. Jag kan så till vida godta lagrådets förslag be

träffande detta fall att jag förordar att en uttrycklig bestämmelse om 
nämnda villkor tas upp i 7 §. 
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I fråga om gäldenärens hörande vid ändringsbeslut godtar jag i sak 

lagrådets förslag. Detta beaktar emellertid inte att även borgenären kan 

böra höras, nämligen om ändringsbeslutet är till nackdel för honom. Jag 

förordar alltså att 10 § kompletteras med föreskrifter om hörande av den 

part som den ifrågasatta ändringen går emot. Som exempel på fall då det är 

uppenbart obehövligt att höra parten kan nämnas ändringar som sker med 
anledning av nya föreskrifter om beräkningen av det utmätningsfria 
beloppet. Dessa föreskrifter, som meddelas av riksskatteverket, ändras en 

gång om året och föranleder generellt ändring i alla mål vari löneutmätning 

pågår. 
När det gäller 18 §, som innebär att kronofogdemyndigheten kan ingripa 

med ett löneutmätningsliknande förfarande i fall då en gäldenär arbetar i en 
annans förvärvsverksamhet utan lön eller mot en uppenbart för låg ersätt
ning, har lagrådet ansett att bestämmelsen ger anledning till betänkligheter 
från rättssäkerhetssynpunkt. Bestämmelsen går enligt lagrådet utöver 
syftet att komma till rätta med illojala förfaranden, när den tillåter 

exekution mot arbetsgivaren trots att någon betalningsskyldighet mot 
gäldenären inte åvilar honom. Lagrådet förordar därför att bestämmelsen 

utgår. Detsamma gäller motsvarande bestämmelse i införselkapitlet ( 15 

kap. 19 § jfrd med 7 kap. 18 §). Med anledning härav vill jag framhålla 

följande. 
En bestämmelse om att kronofogdemyndigheten kan ingripa genom en 

införselliknande åtgärd i fall då gäldenären arbetar i en annans förvärvs

verksamhet utan lön eller mot en uppenbart för låg ersättning infördes i 

samband med tillkomsten av 1%8 års införsellag. Bestämmelsen be
gränsades därvid till att gälla vid införsel för underhållsbidrag eller en 

kommunal bidragsfordran. De förhållanden av principiell natur som 

lagrådet nu har åberopat diskuterades under förarbetena till införsellagen 

men ansågs inte utgöra något hinder mot att införa bestämmelsen (se 
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Utsökningsrätt III, SOU 1964:57, s. 174 ffoch prop. 1968:130 s. 61 f, 66 f, 

IOI f. 141, 223 f och 228 f). År 1979 vidgades bestämmelsens tillämpnings

område till att gälla även övriga införselbara fordringar, dvs. skatter och 

allmänna avgifter samt böter och viten. I det lagstiftningsärendet fram

ställdes inte några principiella invändningar mot bestämmelsen. Det remit

terade förslaget till UB innebär endast den nyheten att motsvarande 

möjlighet skall stå till buds även vid löneutmätning. 

Såvitt jag känner till har bestämmelsen i införsellagen inte lett till otill

fredsställande resultat. Som framhölls i 1968 års förarbeten skall bestäm

melsen tillämpas med varsamtet. Den förutsätter att ett uppenbart 
missförhållande föreligger mell<tn en utgående ersättning och arbets
insatsen. Därvid skall beaktas bl.a. sådana omständigheter som att gälde

nären på grund av sjukdom. bristande utbildning eller annan anledning inte 

förmår göra en fullgod arbetsi:1sats samt arbetsgivarens ekonomiska 

förhållanden. Det är givetvis avs1:tt att den nu förevarande bestämmelsen 

skall tillämpas på samma sätt. I fråga om såväl löneutmätning som införsel 

torde bestämmelserna främst ha l::ctydelse genom att de kan få en gäldenär 

att avstå från eventuella planer på att söka undgå betalning genom att 
skaffa sig en anställning utan (synlig) lön eller mot en mycket låg ersätt

ning. 
Det bör vidare framhållas att en gäldenär som. utan att sådana för

hållanden föreligger som har nämnts i det föregående. avstår från lön för 

sin arbetsinsats inte kan anses hc.ndla lojalt mot sina borgenärer, särskilt 

om avståendet sker i direkt syfte att undgå verkställighet. Om en gäldenär 
avstår från lön t.ex. vid anställning i eget bolag eller hos en närstående. 
torde detta dessutom komma hon•Jm till godo på något annat sätt. Det kan 
därför inte anses opåkallat med en möjlighet att ingripa exekutivt mot 

arbetsgivaren. även när det i verkligheten inte utgår någon lön eller endast 
en mycket låg ersättning. 

Jag anser sålunda att det inte finns anledning att nu avstå frän den före

varande bestämmelsen. Detsamma gäller motsvarande bestämmelse i 
införselkapitlet. 

8kap. 

Jag godtar lagrådets förslag beträffande 2 .~. Paragrafen bör alltså 

begränsas till egendom för vilken skyddsbelopp skall bestämmas. 

Trots att jag inte har kunnat till fullo biträda lagrådets förslag till ändrad 

disposition av 3 kap., delar jag lagrådets mening att 4 § i förevarande 
kapitel bör jämkas i förtydligande syfte. 

Jag biträder lagrådets mening att 5 §första stycket bör förtydligas. Be

träffande den situationen att sökandens fordran är förenad med särskild 
förmånsrätt i egendomen som gälli~r mot envar vill jag erinra om att, som 

Slutprotokoll 1220 



Prop. 1980/81: 8 

framgår av det föregående. föreläggande kan underlåtas i ett sådant fall. 

För det fall att föreläggande likväl har meddelats godtar jag lagrådets 

mening att det bör medföra hinder mot försäljning. 

9kap. 

Jag godtar den ändring av 7 §första stycket angående ianspråktagande 

av en handpenning som lagrådet har föreslagit. Lagrådets förslag att 

bestämmelserna i 8 § om underhandsförsäljning skall delas upp på två 

paragrafer kanjag också godta. liksom i huvudsak även dejämkningar som 

lagrådet har förordat i sistnämnda bestämmelser. 

Beträffande /0-12 §§ om indrivning av utmätt fordran har lagrådet 

förordat vissa ändringar i bestämmelsernas utformning. Lagrådet har 

därvid bl.a. framhållit att en klarare skillnad än i det remitterade förslaget 

bör göras mellan en utmätt fordran som är förfallen till betalning och en 

fordran som inte är förfallen till betalning samt att termen indrivning bör 

undvikas i lagtexten för den senare typen av fordran. 

Jag kan godta att bestämmelserna jämkas i förtydligande syfte. till stor 

del i överensstämmelse med lagrådets förslag. Enligt min mening bör man 

emellertid över lag kunna använda termen indrivning när det gäller att söka 

skaffa betalning av sekundogäldenären för en utmätt fordran, även om 

fordringen inte är förfallen till betalning. Lagrådet har också godtagit att 

termen används med denna generella innebörd i andra bestämmelser i 

balken (set.ex. 4 kap. 26 ~. 8 kap. 8, 9, 11, 13 och 14 §* och 14 kap. 5 §). 

fnte heller i övrigt anser jag att det finns anledning 2.tt frångå de uttrycks

sätt som används i det remitterade förslaget. 
De ändringar som jag föreslår innebär att bestämmelsen i 10 § första 

stycket utgår. att bestämmelserna i 11 § första stycket och 12 § om en 

förfallen fordran förs samman till en paragraf, att bestämmelsen i 11 § 

andra stycket om en fordran som inte är förfallen tas upp i t:n särskild 

paragraf samt att bestämmelsen i I 0 §andra stycket tas upp sist i avsnittet. 

12 kap. 

Jag biträder lagrådets förslag att fullföljdsreglerna i 33 § tredje stycket 

flyttas till 18 kap. och att i paragrafen i stället tas upp en erinran om 

nämnda bestämmelser. 

13 kap. 

Jag godtar lagrådets förslag beträffande i §. Undantagen från huvud

regeln om att redovisning skall ske så snart som möjligt bör alltså föras 
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samman till en bestämmelse. Jag kan också godta att andra meningen 1 3 § 

jämkas i förtydligande syfte. 
Lagrådets förslag till jämkning av 7 § andra stycket kan jag också 

biträda. Det särskilda villkoret för föreläggande bör alltså anges med 

uttrycket "om det ej av särskilda skäl är obehövligt". Vidare bör uttryck

ligen anges att talan enligt föreläggandet skall avse rätten till medlen. 

När det gäller bestämmelserna i 7 § tredje stycket om befogenhet för 

kronofogdemyndigheten att i vissa fall själv pröva en fördelningstvist 

anser lagrådet att det inte finns tillräckliga skäl att här göra avsteg från 

grundsatsen att tvister i utsökningsmi! skall prövas av domstol. Lagrådet 
förordar därför att tredje stycket jämte första stycket andra meningen 

utgår. 
Med anledning härav vill jag till en början understryka att huvudregeln i 

det remitterade förslaget alltjämt är att fördelningstvister skall prövas av 

domstol. En befogenhet för överexekutor att under vissa förutsättningar 

själv pröva en fördelningstvist i ett där anhängigt ärende infördes i 

samband med 1973 års lagändringar rörande fartygsexekution. Det remit

terade förslaget innebär att denna befogenhet med oförändrade förutsätt

ningar förs över till kronofogdemyndigheten, varvid den dock vidgas till 

att gälla oavsett den utmätta egendomens beskaffenhet. 

Av remiss protokollet framgår bl.a. att bestämmelsen främst ä.syftar fall 

då tvisten rör flera borgenärer. i första hand efter en försäljning av registre

rat skepp, att den inte skall tillämpas annat än undantagsvis samt att 
kronofogdemyndigheten bör fästa stort avseende vid sakägarnas mening i 
saken. Bestämmelsen syftar alltså till att i vissa särskilda fall erbjuda de 
berörda sakägarna en enklare ·::ich smidigare ordning, när prövning i 
rättegång skulle bli alltför betungande. Med hänsyn härtill kan det enligt 

min mening inte möta några avgörande principiella betänkligheter att 

avsteg på denna punkt görs från principen att tvister i utsökningsmål skall 
prövas av domstol. Mot att befogenheten i fortsättningen skall tillkomma 

kronofogdemyndigheten i stället för som f. n. överexekutor bör inte heller 

med fog kunna riktas nägon invändning. Den ifrågavarande bestämmelsen 

tillgodoser ett praktiskt hehov då en fördelningstvist berör flera borge

närer, särskilt utländska borgenä:er. Jag finner sålunda inte anledning att 

frångå det remitterade förslaget på denna punkt. 
Trots att jag inte helt och hållet har kunnat biträda lagrådets förslag till 

ändrad disposition av 3 kap., delar jag lagrådets mening att 14 § i före

varande kapitel bör jämkas i förtydligande syfte. Vidare bör 20 § för

tydligas på sätt lagrådet har förordat. 

14 kap. 
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Lagrådet har vänt sig mot för!;lagets ståndpunkt att ett exekutivt köp 

skall för sitt bestånd vara beroende av att försäljningen stä.r fast och inte 
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upphävs efter besvär. En sådan ordning skulle enligt lagrådet i avsevärd 
mån äventyra omsättningstryggheten och inverka menligt på det exekutiva 
förfarandets effektivitet. Lagrådet har ansett att en köpares rättigheter och 
skyldigheter på grund av ett exekutivt förvärv bör bestämmas av allmänna 
avtals- och köprättsliga regler och att förvärvet inte utan en särskild 
överenskommelse skall vara beroende av att den exekutiva försäljningen 
som myndighetsåtgärd betraktad st~r fast. När det gäller exekutiv
köparens förhållande till en tredje man som gör anspråk på egendomen 

ansluter sig lagrådet till förslaget att samma regler i princip skall gälla som 

vid en frivillig överlåtelse. Lagrådet förordar emellertid att det särskilda 
kravet på laga kraft i 14 kap. I § utgår. 

De kritiska synpunkter som lagrådet har framfört mot förslagets stånd

punkt beträffande exekutiv försäljning gäller framför allt lös egendom i 
allmänhet. I fråga om exekutiv försäljning av registrerat skepp, registrerat 

luftfartyg och fast egendom har lagrådet ansett sig böra godta förslagets 
ståndpunkt. Lagrådet har emellertid förordat att bl.a. köparens befogenhet 
att frånträda köp av sådan egendom när försäljningen överklagas blir 
föremål för översyn i lämpligt sammanhang i syfte att förbättra köparens 
ställning. 

För egen del vill jag först understryka att det f.n. inte råder någon tvekan 

om att en exekutiv försäljning som verkställs av överexekutor har karaktär 
av en offentligrättslig förrättning, som kan överklagas. Även försäljningar 

som ombesörjs av utmätningsmannen torde böra betraktas som sådana 
offentligrättsliga förrättningar, trots att det bl.a. inte gäller någon bestämd 

tidsfrist för klagan över en sådan försäljning. I vad mån vanliga civil
rättsliga regler om köp är tillämpliga på en exekutiv försäljning är däremot 
ovisst. 

I förslaget har exekutiv försäljning av all slags egendom reglerats som en 
offentligrättslig förrättning, för vilken gäller en bestämd besvärstid om tre 
veckor från försäljningen. Den som är missnöjd med en exekutiv för
säljning kan alltså angripa den genom besvär eller undantagsvis med 
anlitande av ett särskilt rättsmedel. Mot denna ordning har lagrådet inte 
haft någon erinran. 

Något större utrymme för att vid sidan härav använda allmänna köp

rättsliga regler torde knappast föreligga i praktiken, bl.a. med hänsyn till 
att gäldenären inte medverkar till försäljningen och att kronofogdemyndig

heten inte själv torde kunna svara för civilrättsliga påföljder. Såt.ex. kan 

exekutivköparen inte åberopa något handlande från gäldenärens sida i 
samband med försäljningen som kan grunda skadeståndsskyldighet m.m. 
såsom vid avtalsbrott. Förslaget utgår också från att gäldenären i 
allmänhet kan bli skadeståndsskyldig endast på utomobligatorisk grund. 

Beaktas bör vidare att förslaget innehåller bestämmelser bl.a. om köpeskil
lingens erläggande och påföljden av att betalning inte sker inom före
skriven tid. Vad nu har sagts utesluter dock inte att en exekutivköpare kan 
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ha vissa befogenheter som tillkommer en vanlig köpare. Det kan dock 

endast bli fråga om en begränsad tillämpning (se t.ex. 48 § köplagen). och 

de svårigheter som denna föranleder är uppenbara. 
Det förhållandet att en exekutiv försäljning i förslaget behandlas som en 

offentligrättslig förrättning föranleder också att kronofogdemyndighetens 

beslut om försäljning inte kan medföra någon definitiv verkan förrän det 

har vunnit laga kraft. Detta hindrar dock inte att beslutet av praktiska skäl 
får lända till efterrättelse omedelbart i den utsträckning som är lämplig. 

Exekutiva beslut skall ju som regel verkställas omedelbart (jfr 2 kap. 19 § ), 

och att generellt hålla inne såld egendom till dess försäljningen har vunnit 

laga kraft är inte påkallat av de förhållandevis få fall som kan väntas bli 

överklag.ade. Om försäljningen efter besvär anses böra upphävas, kan 

vissa svårigheter uppstå. Detta är emellertid en nackdel som man får 

godta, liksom när beslut i andra fall omedelbart går i verkställighet. 

Slutprotokol/ 1224 

I fråga om rättsverkningarna av en lagakraftvunnen försäljning vill jag 

påpeka att det av 14 kap. 1 § framgår att det förhållandet att försäljningen 

vinner laga kraft inte hindrar att exekutivköparen kan bli skyldig att avstå 

den köpta egendomen åt en tredje man som var rätt ägare till egendomen. 

Detta gäller framför allt egendom som inte kan bli föremål för exstinktivt 
godtrosförvärv. Tredje mannen kan alltså i sådana fall föra en vindika

tionstalan mot exekutivköparen. Enligt bestämmelser i förslaget blir 

vidare ett inrop ogiltigt om inroparen. när handpenning har erlagts, inte 
betalar återstoden av köpeskilling,~n inom föreskriven tid (9 kap. 5 § tredje 

stycket. JO kap. 20 §andra stycket och 12 kap. 41 §tredje stycket). Detta 
gäller även om försäljningen har vunnit laga kraft. Beträffande den situa
tionen att en exekutivköpare vill åberopa fel i den köpta egendomen har i 
remissprotokollet uttalats att det för köpets hävande måste krävas att 
försäljningen undanröjs efter klagan. Detta uttalande torde gå för långt. 

Som redan har nämnts fär man räkna med att köprättsliga regler i viss 
utsträckning kan komma till anviindning. I sådant fall kan talan härom 
föras i vanlig rättegång. 

Beträffande felaktigheter i själva det exekutiva förfarandet. t.ex. att kun

görandet av en auktion eller underrättandet av sakägarna inte har skett i 

behörig ordning eller att auktionsförrättaren har oriktigt bedömt möjlig

heten att vid ett senare försäljningstillfälle uppnå en a'vsevärt högre köpe

skilling än den bjudna (jfr 9 kap. 4 § första stycket), innebär förslaget att 

den frågan är slutligt avgjord genom att försäljningen vinner laga kraft, 

frånsett möjligheten att anlita sär5kilda rättsmedel och att erhålla skade
stånd av staten. 

Vad frågan nu i första hand gäJ!er är om den som är missnöjd med en 

exekutiv försäljning kan efter besvär över försäljningen få denna hävd med 

verkan att själva köpet är undanröjt. Detta är enligt min mening en kon

sekvens av förslagets uppbyggnad. Det överensstämmer också med vad 

som f.n. gäller åtminstone i fråga om sådan egendom som säljs av över-
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exekutor. Även i fråga om försäljningar som ombesörjs av utmätnings
mannen synes rättspraxis närmast ge vid handen att försäljningen kan 
hävas efter överklagande, med verkan att köparen är skyldig att avstå från 
egendomen mot att han återfår köpeskillingen (se bl.a. NJA 1922 s. 57 och 
464 och 1977 s. 353). Klagan av en tredje man över en av utmätnings
mannen verkställd försäljning under åberopande av att den sålda 
egendomen tillhörde tredje mannen synes dock f.n. inte kunna leda till att 
försäljningen hävs. Förslaget utgår emellertid från att en försäljning kan 
hävas även i ett sådant fall. Det förutsätts dock att även utmätningen då 
undanröjs. 

Jag anser att goda skäl talar för förslagets ståndpunkt. Den innebär en 
konsekvent lösning beträffande all slags egendom. Förslaget medför att 

när ett fel har förekommit i samband med en exekutiv försäljning, veder
börande sakägare kan genom besvär över försäljningen på ett enkelt, 
snabbt och billigt sätt få rättelse till stånd, om det är praktiskt möjligt. 

Även om en del skäl också kan åberopas till stöd för lagrådets stånd
punkt, är den förenad med flera nackdelar. En svaghet är att olika 
principer skulle komma att gälla mellan å ena sidan försäljning av lös 
egendom i allmänhet och å andra sidan försäljning av registrerade skepp 

och luftfartyg samt fast egendom. Den sakägare som är missnöjd med en 
exekutiv försäljning av vanlig lös egendom skulle också utsättas för 

olägenheter i olika avseenden. 
Beträffande vissa typer av fel som kan ha förekommit vid en exekutiv 

försäljning torde det sålunda med lagrådets ståndpunkt över huvud inte 

vara möjligt för en sakägare att få rättelse. såvida inte motparten frivilligt 
går med på det. Jag åsyftar bl.a. det fallet att auktionsförrättaren har 
oriktigt bedömt möjligheten att vid ett senare försäljningstillfälle uppnå en 
högre köpeskilling. Vanliga köprättsliga regler synes svårligen kunna 
vinna tillämpning på ett åsidosättande av sådana rent exekutionsrättsliga 
föreskrifter. I andra fall blir vederbörande sakägare hänvisad till att få 

saken prövad i en rättegång, med den tidsutdräkt och de kostnader som det 
innebär. Härav följer att det i praktiken knappast skulle bli möjligt att 
erhålla rättelse av fel som har förekommit i samband med en försäljning. 
En sådan ordning är särskilt betänklig beträffande mera värdefull 
egendom, bl.a. byggnad på annans mark och vissa rättigheter, t.ex. 

bostadsrätter och patent. 
Som framgår av det föregående är den av lagrådet förordade ordningen 

inte heller väl förenlig med en del bestämmelser i förslaget. Här kan 

särskilt nämnas att exekutiv försäljning över lag skall kunna överklagas, 
varvid besvär skall anföras inom tre veckor från försäljningen ( 18 kap. 9 § 

tredje stycket). Jag vill också erinra om bestämmelserna i 12 kap. 20 § 

tredje stycket om kungörande av auktion på fastighet när särskild för

säljning av tillbehör har ägt rum och 13 kap. 14 § 3 om utbetalning av medel 

när besvär har anförts över exekutiv försäljning. 

40 Riksda[.:en 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 

Slutprotokoll 1225 
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Det finns enligt min mening inte anledning att förmoda att förslagets 

ståndpunkt skall minska benägf:nheten att köpa egendom exekutivt eller 
inverka negativt på priserna. Df:l bör understrykas att en exekutivköpare 
aldrig blir skyldig att avstå från köpt egendom till följd av bifall till besvär 

över försäljningen utan att han återfår köpeskillingen. Som jag strax skall 
återkomma till är jag vidare beredd att godta lagrådets förslag att godtros

förvärv av lösöre m.m. skall kunna äga rum utan avvaktan på att försälj
ningen vinner laga kraft. Det inm:bär att en exekutivköpare i ett sådant fall 

inte behöver lämna från sig egendomen till en tredje man, även om denne 
överklagar försäljningen. Den ordning som följer av förslaget kan inte 

heller antas medföra andra avgörande nackdelar. Jag vill erinra om att 
samma ordning sedan gammalt gäller åtminstone beträffande egendom 
som säljs av överexekutor, och såvitt känt har det inte påståtts att detta 
skulle vara till hinders för ett effätivt förfarande. 

På grund av det anförda är jag inte beredd att frångå den ståndpunkt be

träffande ett exekutivt förvärvs giltighet och bestånd som förslaget utgår 
från. I fråga om 14 kap. I§ vill jag dock inte motsätta mig lagrådets förslag 
att kravet på att försäljningen skall ha vunnit laga kraft fär utgå. Det 

innebär i fråga om lösöre och annan egendom som kan vara föremål för ett 

exstinktivt godtrosförvärv att en godtroende exekutivköpare blir skyddad 
mot en tredje mans äganderättsanspråk i och med att han fär egendomen i 
sin besittning. även om försäljningen inte har vunnit laga kraft. 

En särskild fråga är om kronofogdemyndigheten, sedan en exekutiv för
säljning har hävts efter besvär, kan tvångsvis ta hand om den sålda egen
domen, om exekutivköparen väg:ar att frivilligt återställa den. Härvid bör 
först erinras om att, som jag tidigare har framhållit, köparen inte är skyldig 
att lämna från sig egendomen utan att han återfår köpeskillingen. Medel 
motsvarande denna måste därför hållas tillgängliga för honom <jfr 13 kap. 
20 §och 2 kap. 29 *>· I övrigt har man att utgå från att egendomen i denna 
situation, när försäljningen har hävts, är att anse som utmätt. Enligt 6 kap. 
i förslaget åligger det kronofogdemyndigheten att säkerställa utmätning 

enligt de närmare föreskrifter sorn anges där. Vid ett säkerställande. som 

även kan äga rum i ett senare skede av målet (se bl.a. 4 *'· fär också 
egendom som är i en tredje mans besittning tas i förvar (7 §). Med stöd av 
denna allmänna befogenhet bör kronofogdemyndigheten även i nu före
varande fall kunna omhänderta egendomen. 

Enligt min mening finns det inte tillräckliga skäl att. som lagrådet har 

varit inne på, f.n. företa en översyn av bestämmelserna om köparens ställ
ning, när en försäljning av registrt'.rat skepp, registrerat luftfartyg eller fast 
egendom har överklagats. Bestämmelserna om exekutiv försäljning av 
sådan egendom tillkom för några itr sedan och några olägenheter i nämnda 
hänseende har såvitt känt inte yppats. 

Beträffande bestämmelsen i 2 § andra meningen får jag hänvisa till vad 
som har anförts i det föregående i samband med 4 kap. 20 §. 

Slutprotokoll 1226 
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Lagrådet har kritiserat vissa uttalanden i remissprotokollet rörande den 

situationen att exekutivt såld egendom tillhörde annan än gäldenären i fall 

dä utmätning har skett för en fordran som var förenad med panträtt eller 
retentionsrätt i egendomen. Enligt uttalandena är den som i ett sådant fall 
förvärvar egendomen vid en exekutiv försäljning skyddad mot anspråk 

frän tredje mannen. Lagrådet har däremot ansett att exekutivköparen inte 
bör vara skyddad mot en tredje mans anspråk endast därför att utmät

ningsfordringen var förenad med särskild förmånsrätt i egendomen. För 
egen del vill jag framhålla följande. 

F.n. synes gälla att när en exekutiv försäljning äger rum till betalning av 

en fordran, för vilken egendomen svarar oavsett vem den tillhör. giltig

heten av äganderättsövergängen är oberoende av vem som var rätt ägare 

(se t.ex., beträffande fast egendom, Hellner, Om obehörig vinst s. 299). 
Saken har uttryckts på det sättet att exekutivköparen i ett sådant fall inte 

härleder sin rätt frän förre ägaren utan att det är en till egendomen knuten 

sakrätt som har realiserats. Uttalanden av sådan innebörd har i fråga om 

fast egendom gjorts i förarbetena till J B (se prop. 1970:20 del B 2 s. 587) och 

20 kap. 9 § JB grundar sig pä detta betraktelsesätt. Enligt den bestäm

melsen har förvärvaren, när en fastighet har sålts exekutivt till betalning av 

en fordran. för vilken den till följd av en upplåtelse av panträtt eller på 

annan grund svarar oavsett vem den tillhör, rätt att erhålla lagfart utan 
hinder av att den föregående ägaren inte har lagfart. I tidigare lagstiftnings

ärenden rörande utsökningsrätten har man också utgått frän nyss nämnda 

ståndpunkt (set.ex. Utsökningsrätt VIII. SOU 1968:64, s. 86 m:h 132 och 

prop. 1971:20 s. 92 samt Utsökningsrätt XI, SOU 1971:45, s. 105). 

Det kan vidare påpekas att genom försäljningen och köpeskillingsför

delningen har utmätningssökanden fått betalning och att egendomen därför 
inte längre belastas av hans panträtt eller motsvarande rätt. Som skall 

behandlas närmare i det följande bör inte sökanden eller annan, som på 
grund av panträtt m.m. var berättigad till betalning oavsett vem 
egendomen tillhörde. vara återbetalningsskyldig. 

Jag vill också erinra om att enligt 18 kap. JO§ J B kan den, som vill söka 

betalning ur fast egendom för en fordran för vilken panträtt har upplåtits 
eller för en fordran som enligt lag utgår med förmånsrätt framför panträtt. 

med laga verkan rikta sin talan mot den för vilken lagfart senast är beviljad 

eller sökt, även om denne före talans väckande har överlåtit egendomen. 

Bifall till en sådan talan -- betalningsfastställelse -- medför att egendomen 
skall anses utmätt (77 a § UL, jfr 4 kap. 27 § UB). Bestämmelserna utgår 

självfallet från att utmätningen får fullföljas genom exekutiv försäljning 

och att den som var rätt ägare inte kan rikta något anspråk mot exekutiv

köparen. Bestämmelser motsvarande 18 kap. 10 ~och 20 kap. 9 § JB finns 
beträffande skepp i 21 § och 33 § första stycket 4 sjölagen. 

På grund av det anförda är jag inte beredd att frångå den uppfattning i 

frågan som har kommit till uttryck i remissprotokollet. 
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Beträffande4 §fi)rsta stycket ljfr 5 §)om gäldenärens ersättningsskyldig

het när exekutivt såld egendom frångår köparen resp. när en tredje man 

förlorar sin äganderätt delar jag lagrådets mening att lydelsen bör jämkas i 

förtydligande syfte. Bestämmelsen om gäldenärens strikta ersättnings

ansvar motsvarande hans obehöriga vinst bör emellertid hållas isär från 

regeln om skadeståndsskyldighet på grund av vållande. I fråga om gälde

närens vällande av köparens resp. tredje mannens skada vill jag päpeka att 

enbart det förhållandet att gäldenären kände till eller borde ha känt till att 

utmätt och såld egendom tillhörde någon annan inte bör utan vidare till

räknas honom som vällande. Ett sä långtgående ansvar är knappast 

förenligt med reglerna om utmiitningsfö1farandet och skulle vara alltför 

hårt mot gäldenären (jfr vad som sägs i det följande om en borgenärs 

ersättningsskyldighet. där förhållandena dock inte är desamma). Med 

vållande åsyftas i förslaget t.ex. det fallet att gäldenären mot bättre 

vetande anvisar egendom till utnätning som inte tillhör honom. Det kan 

erinras om att det inomobligator;ska ansvar som kan åvila gäldenären mot 

en rätt ägare, t.ex. i fråga om deponerad eller förhyrd egendom, inte 

regleras i U B. 

Slutprotokoll 1228 

När det gäller borgenärens ers.ättningsskyldighet (4 §andra stycket, jfr 5 

§) har lagrådet kritiserat förslagf:ts ståndpunkt att ersättningsskyldigheten 

skall dels vara beroende av ond ·:ro när borgenären mottog betalning, dels 

vara begränsad till uppburet belopp. Lagrådet anser att det avgörande bör 

vara huruvida borgenären har vållat köparens resp. tredje mannens skada, 

uppsåtligen eller av vårdslöshet, och att ersättningsskyldigheten i följd 

härav bör avse skadan i dess hel het. Att borgenären har vållat skadan bör 

enligt lagrådet regelmässigt vara liktydigt med att han vid tiden för den 

utmätta egendomens försäljning: kände till eller borde ha känt till att 

egendomen inte tillhörde gäldenären men likväl underlät att söka få till 

stånd rättelse. Med anledning härav vill jag anföra följande. 

Enligt förslaget ankommer det liksom f.n. på kronofogdemyndigheten 

att besluta om utmätning (frånsett fall då betalningsfastställelse medför 

utmätningsverkan). Det åligger kronofogdemyndigheten att avgöra vilken 

egendom som skall tas i anspråk och därvid bl.a. bedöma om hinder före

ligger mot utmätning av viss angiven egendom (se bl.a. 4 kap. 3-7 och 

14-26 §§J. Vad en utmätningssökande kan göra är att till utmätning anvisa 

viss egendom. som han tror 5ig veta tillhör gäldenären. Ett sådant 

anvisande fritar givetvis inte kronofogdemyndigheten från att pröva att 

förutsättningar föreligger för utmätning av egendomen. En skyldighet för 

sökanden att anvisa egendom till utmätning eller att medverka i målet på 

ett annat liknande sätt föreligger inte enligt förslaget. Någon under

sökningsplikt beträffande äganderätten till utmätt egendom avses inte 

heller åvila sökanden. UB ålägger över huvud inte sökanden någon skyldig

het att se till att tredje man tillhörig egendom inte tas i anspråk. 

Utmätningssökandens ersättningsskyldighet bör ses mot bakgrund av 
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det nu sagda. En sökande, som råkar veta att den utmätta egendomen inte 

tillhör gäldenären eller har skälig anledning till misstanke därom. bör i 

allmänhet inte anses ha vållat exekutivköparens resp. tredje mannens 

skada enbart därför att han inte vidtar åtgärder för att hindra en för

säljning. Enligt min mening skulle det också vara alltför strängt mot 

sökanden om han i ett sådant fall skulle bli skyldig att ersätta hela den 

skada som köparen resp. tredje mannen kan lida. Det skulle innebära att 

om t.ex. en tredje man tillhörig egendom utmäts för en fordran på 1.000 kr. 

och säljs för 10.000 kr men sökanden borde ha förstått att egendomen inte 

tillhörde gäldenären, sökanden skulle kunna bli skyldig att ersätta köparen 

resp. tredje mannen med 10.000 kr. och eventuellt mera om skadan är 

större, trots att sökanden inte har uppburit mer än 1.000 kr. Även en 

sökande. som över huvud inte får någon betalning i målet på grund av att 

köpeskillingen inte räcker till, synes enligt lagrådets förslag kunna bli 

skyldig att ersätta köparens eller tredje mannens skada i dess helhet. 

I fråga om allmänna mål, i vilka staten eller en kommun är att anse som 

sökande och därvid företräds av kronofogdemyndigheten. synes lagrådets 

förslag innebära en utvidgning av det allmännas skadeståndsansvar enligt 

skadeståndslagen (1972: 207. omtryckt 1975:404) vid myndighetsutövning 

(_jfr särskilt 3 kap. 2-4 §§ nämnda lag). En sådan utvidgning är enligt min 

mening knappast påkallad. 

Det kan inträffa att sökanden efter försäljningen men före utbetalningen 

fär vetskap eller anledning till misstanke om att egendomen inte tillhörde 

gäldenären. Det synes tveksamt hur detta fall skall behandlas enligt 

lagrådets förslag. Det saknas emellertid enligt min mening anledning att i 

ett sådant fall låta sökanden vara fri från ersättningsskyldighet med det 

belopp som han har uppburit. 
Vad som har sagts i det föregående om sökanden gäller också en annan 

borgenär, vars rätt till betalning ur egendomen är beroende av att 

egendomen tillhör gäldenären, t.ex. en innehavare av en företagsinteck

ning. 
Av det anförda följer att en bestämmelse om en borgenärs crsättnings

skyldighet i första hand bör grundas på ond tro beträffande rätten till 

betalning och att ersättningsskyldigheten därvid bör vara begränsad till 

vad borgenären har uppburit. Vid sidan härav torde en bestämmelse om 

vållande när det gäller en borgenär knappast ha någon större praktisk be

tydelse, särskilt som ersättningsansvar vid svikligt förfarande förutsätts 

gälla utan en särskild föreskrift. Efter vad lagrådet har anfört och med 

beaktande av bestämmelserna i första stycket om gäldenärens ersättnings

ansvar vill jag dock förorda att det tas upp en regel om skyldighet för en 

borgenär som har vållat köparens (resp. tredje mannens. se 5 §)skada att 

ersätta skadan. Det bör emellertid understrykas att, som framgår av det 

föregående, en borgenär, som har haft vetskap eller skälig anledning till 

misstanke om att den utmätta egendomen inte tillhörde gäldenären. i 
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allmänhet inte kan anses ha vållat köparens resp. tredje mannens skada 
enbart därför att han inte har vidtagit åtgärder för att hindra försäljningen. 
Bestämmelsen blir tillämplig närmast i fall då en utmätningssökande mot 

bättre vetande anvisar tredje man tillhörig egendom till utmätning. 

Slutprutvkoll 1230 

En särskild fråga är om ersättningsskyldighet skall gälla även för en 
sökande eller annan borgenär, vars fordran är förenad med panträtt eller 

annan särskild förmånsrätt som gäller i egendomen oavsett vem den 
tillhör. Lagrådet har kritiserat förslagets ståndpunkt att en sådan borgenär 
inte är ersättningsskyldig även om han kände till eller borde ha känt till att 
egendomen inte tillhörde gäldenären. Enligt lagrådet bör även en ond

troende borgenär som nu avse!. anses ha vållat köparens resp. tredje 

mannens skada, om han inte har 'lidtagit åtgärder för att utmätningen skall 
hävas eller försäljningen hindras på annat sätt. Han bör därför vara ersätt
ningsskyldig enligt en regel om skadeståndsskyldighet på grund av 
vällande. 

Jag har i det föregående framhållit att en ondtroendc sökande utan 

förmånsrätt i allmänhet inte bör anses ha vållat köparens eller tredje 
mannens skada enbart genom att inte vidta åtgärder för att förhindra en 
försäljning. Det finns ännu mindre anledning att ha en så sträng ordning be
träffande en borgenär, vars fordran är förenad med särskild förmånsrätt 
som gäller i egendomen oavsett vem som är ägare. Det bör sålunda inte 

kunna krävas att en sådan borgenär skall vidta åtgärder för att någon för
säljning inte skall komma till stånd, vid påföljd att han annars kunde bli 
skyldig ersätta köparens resp. tn!dje mannens skada i dess helhet. Men 
inte heller med det belopp som c:n sådan borgenär har uppburit bör han 
rimligen vara ersättningsskyldig. Detta måste anses följa av själva det för
hållandet att förmånsrätten gäller mot envar och alltså även mot tredje 
mannen-ägaren. Denne har ju dt1 inte heller lidit någon skada genom att 
borgenären har fått betalt. Detta gäller inte bara när tredje mannen också 
är personligen betalningsskyldig för skulden utan även i andra fall. På 
grund av vad som förutsätts gälla vid avräkningen mellan köparen och 
tredje mannen när köparen är skyldig att avstå egendomen till denne 

(motiven till 4 §)kan inte heller köparen anses lida någon skada till följd av 
att borgenären har fått betalt. 

Frågan har nära samband med lindra. tidigare behandlade frågor om den 

ställning i utmätningsförfarandel som tillkommer en borgenär, vars 
fordran är förenad med särskild förmånsrätt. När exekutiv försäljning har 

ägt rum till betalning av en fordran, som är förenad med panträtt eller 
annan särskild förmånsrätt som gäller i egendomen oavsett vem den 
tillhör. bör, som har utvecklats närmare i det föregående, köparen vara 

skyddad mot ett anspråk från en tredje man som hade bättre rätt än gälde

nären. Beträffande det fallet att en tredje man visar sin äganderätt efter det 
att egendomen har sätts men innan influtna medel har betalats ut har i 
remissprotokollet (motiven till 4 kap. 26 §)uttalats att tredje mannen inte 
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har rätt till medlen i den mån en borgenär har sådan särskild förmånsrätt i 
egendomen som gäller oavsett vem som är ägare. Denna ståndpunkt har 
lagrådet uttryckligen förklarat sig godta. Mot bakgrund härav kan det 
knappast komma i fråga att samme borgenär sedan skulle vara ersätlnings
skyldig mot tredje mannen. 

Att en borgenär med särskild förmånsrätt, som gäller i egendomen 
oavsett vem som är ägare. inte är ersättningsskyldig framgår av 4 § andra 

stycket första meningen. Eftersom borgenären under alla förhållanden var 
berättigad till betalning, kan han ju inte vara i ond tro därom. 

Beträffande 4 § andra stycket första meningen vill jag vidare. med 
anledning av vad lagrådet har anfört. framhålla att det remitterade 
förslaget utgår från att en ondtroende borgenär i allmänhet inte skall kunna 
åläggas ersättningsskyldighet, om gäldenären har fullgjort sin strikta 
ersättningsskyldighet, och att om borgenären har betalat vad han har 
uppburit. han kan kräva gäldenären på motsvarande belopp. Jag finner inte 
anledning att frångå denna ståndpunkt. Jag vill betona att såväl gälde
närens strikta ersättningsansvar som borgenärens ersättningsansvar vid 

ond tro är begränsat till den obehöriga vinsten. Frågan har också samband 
med gäldenärens och borgenärens ursprungliga fordringsförhållande. Om 

borgenären återbetalar det belopp som han har uppburit. bör han i mot
svarande mån kunna på nytt göra gällande sin fordran mot gäldenären. 

De redaktionella jämkningar av 5 § som lagrådet har föreslagit godtar 

jag. 

15 kap. 

Lagrådet har ansett att forumregeln i 7 § bör redaktionellt utformas i 

överensstämmelse med den forumregel beträffande löncutmätning som 
lagrådet har föreslagit i 7 kap. Som framgår av det föregående bör emeller
tid en särskild forumbestämmelse beträffande löneutmätning tas upp i 4 
kap. 8 § och samordnas med övriga forumregler i den paragrafen. Härav 
följer att det saknas anledning att ändra förevarande paragraf. En mindre 
jämkning bör dock ske. 

Beträffande lagrådets synpunkter på 8 och 12 §§ får jag hänvisa till vad 

jag har anfört i fråga om motsvarande bestämmelser i 7 kap. 7 och 10 §§. I 8 

§ andra meningen bör alltså uttryckligen anges att gäldenären i fall som 
avses där skall höras om särskilda skäl föreligger. Vidare bör i 12 §första 
stycket tas upp en bestämmelse om att den part som ändringen går emot 
skall höras innan ändring beslutas. såvida inte det är uppenbart obehövligt 
eller beslutet inte kan uppskjutas. 

Jag kan godta lagrådets förslag till ändring av 21 §. En underhållsskyldig 

bör sålunda inte bli fri från sin betalningsskyldighet i och med att arbets
givaren eller annan motsvarande innehåller medel enligt ett beslut om 
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införsel utan först när den underhållsberättigade erhåller beloppet. dock 
med undantag för fall då und.~rhållsfordringen tillkommer allmän för

säkringskassa enligt lagen (1964: 143) om bidragsförskott. 

I anslutning till ändringen av 21 § har lagrådet förordat att det i 11 § lagen 

om statlig lönegaranti vid konkurs förs in en bestämmelse om att staten 

inte får av den underhållsskyldige återkräva ett belopp. som har utgetts på 
grund av föreskriften i samma paragraf att rätt till garantibelopp till

kommer underhållsberättigad för underhållsbidrag som har innehållits 
genom införsel. Enligt min mening behövs det dock inte någon uttrycklig 

bestämmelse härom. Som lagrådet har framhållit har den underhålls

skyldige. om han själv erlägger betalning till den underhållsberättigade, 

rätt att utfå det innehållna beloppet av arbetsgivaren. varvid han har rätt 
till ersättning på grund av lönegarantin. Bl.a. mot bakgrund härav är det 
enligt min mening tydligt att staten inte kan ha regressrätt mot den under

hållsskyldige för ett utgivet gara1tibelopp. 

Med anledning av vad lagrådet har anfört i fråga om 22 § vill jag nämna 

att frågan huruvida. när en förlikning har stadfästs, förlikningen eller stad

fästelsedomen bör utgöra exekutionstitel har behandlats närmare vid 3 
kap. 
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Beträffande 24 § har lagrådet föreslagit att det tas upp en föreskrift om att 

ställd säkerhet tar tas i anspråk när kronofogdemyndigheten skall utsöka 

belopp i fall som avses i paragrafon. Som jag har framhållit i det föregående 
vid 2 kap. 26 § har någon säkerhet emellertid inte ställts i sådant fall som 
avses i förevarande paragraf. Lagrådets förslag bör därför inte godtas. 

16 kap. 

Lagrådet har ansett att de bestämmelser i lagen (1978:880) om betal

ningssäkring för skatter, tullar och avgifter som avser verkställighet och 
rättsverkan av betalningssäkring bör brytas ut ur betalningssäkringslagen 

och i stället tas upp i UB. Den frågan har ingående behandlats i remissen 

den 28 juni l 979 med förslag till ändringar i det tidigare remitterade 

förslaget till UB och jag får hänvisa till vad som anförs där. Härutöver vill 

jag endast understryka att rent systematiska skäl visserligen kan åberopas 

för lagrådets ståndpunkt men ;:,tt flera andra omständigheter, bl.a. av 
praktisk natur. talar för att 11ämnda bestämmelser inte bör brytas ut ur 

betalningssäkringslagen. Jag är sålunda inte beredd att godta lagrådets 
förslag. 

Jag biträder lagrådets förslag till omdisponeringar av 2 och 3 §§. Den av 

lagrådet föreslagna lagtexten kan jag också. med någon smärre jämkning, 

godta. / / .~ bör. såsom lagrådet har förordat, utformas på samma sätt som 

den nya 2 §. Den av lagrådet föreslagna lydelsen av 11 § bör emellertid 

jämkas något. Beträffande underrättelsens överbringande till svaranden 
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bör inte gälla något principiellt krav på delgivning. Det bör därför inte 

hänvisas till 2 §. Frågan hur underrättelsen skall överbringas får regleras i 
verkställighetsföreskrifter. 

I fråga om 5 § godtar jag lagrådets förslag att det i lagtexten uttryckligen 

anges att en ansökan skall förklaras förfallen vid sexmånaderstidens 
utgång, om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Vad lagrådet har anfört beträffande 6 .~ föranleder inte något uttalande 
från min sida. 

Jag biträder lagrådets förslag att 7 § skall vara tillämplig även i fråga om 

egendom som tillhör en tredje man och att en bestämmelse tas upp om att 

tredje mannen skall underrättas. Lagrådets förslag till lydelse kan jag 
också godta. 

Förslagets ståndpunkt att kvarstad för fordran inte i och för sig medför 

förmånsrätt (jfr 15 §)har behandlats närmare av lagrådet mot bakgrund av 
att säkerhetsåtgärden betalningssäkring medför förmånsrätt. Lagrådet 
anser att det allmännas och enskildas fordringar i princip bör så långt 

möjligt behandlas lika i förmånsrättshänseende. Därmed är enligt lagrådet 
dock inte sagt att kvarstad skall ges förmånsrätt i alla lägen. En önskvärd 
utjämning mellan fordringsslagen kunde komma till stånd även genom 

andra lösningar, som stärker kvarstadens ställning utan att medföra alltför 
stora risker för en inte önskvärd kapplöpning mellan borgenärerna. Frågan 

torde emellertid -- framhåller lagrådet - inte kunna lösas utan en ingående 
utredning. Lagrådet anser en sådan utredning påkallad och godtar i 
avvaktan därpå att det rådande rättsläget behålls oförändrat. 

För egen del vill jag först erinra om att betydande skillnader i företrädes
hänseende f.n. föreligger mellan å ena sidan skatter och allmänna avgifter 
och å andra sidan enskilda borgenärers fordringar. Medan enskildas ford
ringar i allmänhet inte är förenade med förmånsrätt, om inte panträtt e.d. 
är utfäst, är sålunda de viktigaste skatterna och allmänna avgifterna 
förenade med allmän förmånsrätt i konkurs enligt 11 § förmånsrättslagen. 
Betalning av förfallna sådana skatter och avgifter har också undantagits 
från återvinning i konkurs (28 § KL). Det kan vidare nämnas att åtskilliga 
skatter och allmänna avgifter får tas ut genom införsel. vilket innebär att 
de vid exekution i lön har företräde framför alla enskilda fordringar 
frånsett underhållsbidrag. 

Som framgår av remissprotokollet är det av flera skäl inte lämpligt att 

utan vidare utrusta kvarstad med förmånsrätt. Denna uppfattning synes 
lagrådet dela. Det remitterade förslaget innebär emellertid att en kvar

stadsborgenärs ställning gentemot andra borgenärer väsentligt förbättras 
jämfört med vad som gäller f.n .. bl.a. i förhållande till staten vid betal
ningssäkring. Huruvida denna förstärkning kan anses tillräcklig har 
samband med tillämpningen av betalningssäkringslagen, bl.a. i vilken 
utsträckning betalningssäkring förekommer. Betalningssäkringslagen -
som har tillkommit efter 1978 års remiss beträffande UB - har varit i kraft 

41 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 8. Del 2 
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endast förhållandevis kort tid. Det är enligt min mening lämpligt att låta 

anstå med ny utredning i saken tills betalningssäkringslagen har tillämpats 
under ytterligare någon tid oc:i erfarenhet även har vunnits av de nya 
bestämmelserna i UB om rättsverkan av kvarstad. Därefter kan frågan om 
en eventuell ytterligare förstärkning av kvarstaden tas upp till ny prövning. 

Som också lagrådet är inne på ~orde en sådan förstärkning innefatta flera 
problem som kräver ingående överväganden. 

Jag kan godta vad lagrådet har föreslagit om när utmätnings verkan enligt 

andra stycket i 15 § skall förfalla. I paragrafen bör alltså tas upp en bestäm

melse om att utmätningsverkan förfaller. om den sökta utmätningen eller 
betalningssäkringen hävs. Jag vill emellertid framhålla att nämnda utmät

ningsverkan har betydelse för kvarstadsborgenären inte bara i förhållande 
till den aktuelle utmätnings- eller betalningssäkringssökanden utan även 
gentemot andra borgenärer, inte minst om gäldenären försätts i konkurs 

och fråga uppkommer om återvinning av förmånsrätten. Detta medför att 
en kvarstadsborgenär. som har erhållit sin exekutionstitel. trots 
uppkommen utmätningsverkan har anledning att söka utmätning av 
egendomen för att undvika en eventuell förlust i fall utmätningsverkan för

faller. Det bör också nämnas att om utmätnings verkan förfaller till följd av 
att den egentliga utmätningen eller betalningssäkringen har hävts men 
egendomen senare har utmätts eller tagits i anspråk genom betalnings

säkring för en annan fordran. kvarstadsborgenären bör anses ha erhållit 
utmätningsverkan från det att sistnämnda utmätning eller betalnings

säkring ägde rum. 

17 kap. 

Slutprvtokoll 1234 

Bestämmelserna i 7 §första stycket om uttagande hos gäldenären av 
förrättningskostnader i mål om utmätning har kritiserats av lagrådet. som 

anser det önskvärt att frågan under vilka förutsättningar kostnaderna kan 

tas ut av gäldenären regleras på ett mera klargörande sätt. Lagrådet anser 
att skillnad bör göras mellan det fallet att verkställigheten fullbordas och 
det fallet att verkställigheten inte leder till fullbordande utan inställs. I det 
förra fallet föreslås att förrättningskostnad som har varit påkallad skall tas 

ut ur tillgängliga medel och au. i den mån dessa medel inte förslår. 
kostnaden skall få utsökas genast hos gäldenären. I det senare fallet 

föreslår lagrådet att förrättningskostnad får tas ut hos gäldenären endast 
när verkställigheten inställs på den grunden att gäldenären har betalat 

sökandens fordran efter det att ansökningen gjordes. 
Jag delar lagrådets mening att frågan om uttagande av förrättnings

kostnader i mål om utmätning bör klargöras bättre än som har skett i det 

remitterade förslaget. Jag kan också i huvudsak ansluta mig till de 
principer för uttagande som lc.grådet har gett uttryck åt. Från dessa 
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principer måste emellertid gälla flera undantag. Till belysning härav kan 

nämnas följande. 

När en auktion inte har lett till försäljning och nytt försäljningsförsök 

inte skall göras. skall utmätningen hävas. Detta gäller dock inte medel som 

har influtit eller inflyter med anledning av redan vidtagna åtgärder (9 kap. 6 

~fjärde stycket. 10 kap. 21 §fjärde stycket. 11 kap. I §och 12 kap. 42 § 

fjärde stycket). De influtna medlen skall då användas till betalning av bl.a. 

förrättningskostnader (jfr 13 kap. 12 §första stycket). I fall då en inropare 

lämnar handpenning men inropet blir ogiltigt till följd av att återstoden av 

köpeskillingen inte betalas inom föreskriven tid skall handpenningen tas i 

anspråk enligt vissa regler (9 kap. 7 §, 10 kap. 22 §. 11 kap. I§ och 12 kap. 

43 §). Dessa innebär att bl.a. förrättningskostnaderna skall tas ut ur 

handpenningen. även då någon försäljning inte kommer till stånd i målet. Å 
andra sidan gäller enligt vissa bestämmelser i balken att sökanden kan 

medge att ett inrop godtas fastän förrättningskostnaderna inte har blivit 
täckta (10 kap. 19 § andra stycket, 11 kap. I § och 12 kap. 40 § andra 

stycket och 58 §första stycket; se även. beträffande lös egendom i allmän

het, motiven till 9 kap. 4 § ). I ett sådant fall skall inte de överskjutande 

förrättningskostnaderna tas ut av gäldenären. 

Av det sagda följer att frågan om uttagande av förrättningskostnader inte 

kan regleras på det sätt lagrådet har föreslagit. Det torde över huvud inte 

vara möjligt att generellt ange de närmare förutsättningarna för uttagande 

av kostnader för alla de olika fall som kan uppkomma. Det bör också 

beaktas att motsvarande frågor kan uppkomma vid ar.nan verkställighet än 

utmätning. främst i det fall som avses i 8 §. 

Beträffande det av lagrådet föreslagna kravet på att förrättnings

kostnaden skall ha varit påkallad för verkställigheten bör erinras om att 
det. frånsett ansökningen, är kronofogdemyndigheten som avgör vilka 
åtgärder som skall vidtas i målet, i vissa fall efter begäran av sökanden 

eller någon annan sakägare. Mot bakgrund härav synes det inte finnas 

något behov av att som förutsättning för att en förrättningskostnad skall 

tas ut av svaranden föreskriva att den har varit påkallad för verkstäl

ligheten. Förrättningskostnaden för en åtgärd som har varit obefogad. dvs. 
har berott på en uppenbar felbedömning från kronofogdemyndighetens 

sida. bör inte tas ut av någon av parterna. En bestämmelse av sådan 

innebörd bör tas upp i verkställighetsföreskrifterna till 17 kap. (jfr vad som 

i motiven till I § har sagts om jämkning av en förrättningskostnad). 

Av nu anförda skäl föreslår jag att i saken meddelas en för all verkstäl

lighet gemensam bestämmelse. vari anges att vad som sägs i 7-10 §§om 

uttagande av förrättningskostnad hos svaranden inte gäller kostnad som 

till följd av exekutionstitelns upphävande. ansökningens återkallande eller 

annan särskild anledning bör betalas av sökanden. En sådan bestämmelse 

bör tas upp i 11 §. Vad som sägs om ansökningens återkallande avser 

givetvis inte det fallet att återkallelsen har sin grund i svarandens åtgärder, 
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t.ex. att denne har fullgjort sin förpliktelse efter det att ansökningen 

gjordes. 

Jag godtar lagrådets förslag till jämkning av andra stycket i 7 *· 
Lagrådet har kritiserat bestämmelsen i 9 §första stycket att förrättnings

kostnaden för verkställighet av en säkerhetsåtgärd under viss förutsättning 

anses som förrättningskostnad för en senare verkställighet för själva an

språket. Som grund för kritiken äberopas att parten kan yrka ersättning för 

kostnaden som en rättegängskostnad i tvistemål. Lagrådet godtar dock att 

bestämmelsen blir tillämplig pä förrättningskostnad för verkställighet av 

kvarstad. 

Det förhållandet att förrättningskostnaden för verkställighet av en säker

hetsåtgärd betraktas som en rätlegångskostnad enligt RB utgör enligt min 

mening inte något avgörande skäl mot den föreslagna regeln, särskilt som 

exekutionstiteln beträffande anspråket inte behöver ha meddelats i en 

rättegäng. Det är därför möjligt att sökanden inte har kunnat fä motparten 

ålagd att ersätta kostnaden. F.n. finns det en motsvarande bestämmelse i 

198 § 5 mom. UL såvitt avser kostnaden för verkställighet av kvarstad för 

fordran. Övriga säkerhetsåtgärd·~r -- kvarstad till säkerhet för bättre rätt 

och föreläggande eller förordnande enligt 15 kap. 3 § RB -- är praktiskt sett 

av mindre betydelse. Det saknas också anledning att göra skillnad mellan 
olika slags säkerhetsåtgärder. Lagrådet synes f.ö. godta att bestämmelsen 

fär avse även kvarstad till säke:"het för bättre rätt. Jag anser därför att 

bestämmelsen bör behålla sitt innehäll enligt lagrådsremissen. 

18 kap. 

Lagrådet har ansett att regleringen i 18 kap. bör utgå från att RB:s full

följds- och rättegångsregler till följd av 21 § Rp blir tillämpliga, om annat 

inte föreskrivs. l kapitlet bör därför endast tas upp sådana avvikande eller 

kompletterande bestämmelser som påkallas av utsökningsmälens speciella 

karaktär. Lagrådet har mot bakgrund härav föreslagit att en uttrycklig 

regel om RB:s tillämpning tas upp först i kapitlet och att, frånsett ett par 

undantag, de bestämmelser i förslaget som i sak överensstämmer med 

motsvarande föreskrifter i RB utgår. 

Jag kan godta att kapitlet i huvudsak utformas efter de principer som 

lagrådet har angett. Frågan huruvida man i UB bör ta upp bestämmelser, 

som inte kan anses strida mot vad som skulle gälla till följd av hän

visningen till RB. bör dock enligt min mening bedömas även från praktiska 

synpunkter. Under alla förhållanden måste ett flertal bestämmelser som 

avviker frän RB:s regler om talan mot tingsrättens beslut tas upp i UB. 

Vissa av de bestämmelser som i och för sig överensstämmer med RB har 

ett nära samband med nämnda avvikande föreskrifter. Särskilt för en 

enskild som vill föra talan mot kronofogdemyndighetens beslut är det 
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lättare att skaffa sig kännedom om vad som gäller, om samtliga bestäm
melser om talan finns på ett ställe. Även för kronofogdemyndigheten torde 
detta vara en fördel. Det bör också beaktas att flera andra lagar, som be
träffande klagan f.n. hänvisar till UL:s regler, i fortsättningen förutsätts 
skola hänvisa till UB:s bestämmelser i förevarande kapitel. 

Mot bakgrund härav förordar jag att bestämmelser som rör talan mot 

kronofogdemyndighetens beslut får stå kvar i UB. I fråga om förfarandet i 

hovrätten och talan mot hovrättens beslut liksom rättegången i högsta 

domstolen torde det däremot vara tillräckligt att enbart bestämmelser som 

avviker från RB:s tas upp i UB. Det sagda innebär att 14 §. 15 §första 
stycket, 16 §första stycket och 18 §kan utgå. Detsamma gäller viss del av 

19 resp. 20 §. 

Jag godtar lagrådets förslag att förbudet i 4 § andra stycket att föra 

särskild talan mot förberedande beslut förses med ett undantag för det 

fallet att talan grundas på att målet onödigt uppehålls genom beslutet. Jag 

kan också godta lagrådets förslag att det i förevarande kapitel tas upp mot
svarigheter till 49 kap. 7 § RB (förbud att föra talan mot ett beslut 

varigenom tingsrätten har förklarat en domare jävig) och 49 kap. 9 § andra 

meningen (inskränkning i möjligheten för hovrätten att pröva huruvida 

besvär har anförts i rätt tid). Vidare ansluter jag mig till lagrådets mening 
att det bör tas upp en bestämmelse om att talan inte får föras mot hov

rättens beslut med anledning av talan mot att ett mål onödigt uppehålls. 

Som jag har nämnt vid 12 kap. biträder jag lagrådets förslag att bestäm
melserna i 12 kap. 33 § tredje stycket om inskränkningar i rätten att föra 

talan mot beslut rörande förbehåll av rättighet flyttas till förevarande 

kapitel. De bör härvid tas upp i 2 resp. 5 §. 

Lagrådet har ansett att det knappast är motiverat att, som har föreslagits 
i 2 § första stycket, beskära en part möjligheten att klaga över att krono

fogdemyndigheten har funnit sig behörig att ta upp en ansökan om 
verkställighet. Enligt lagrådet kan det vara förenat med både besvär och 

kostnader för en part att utsökningsmålet handläggs av en kronofogde
myndighet som inte är behörig. Lagrådet förordar att i stället de nuvarande 

bestämmelserna i 208 a § UL förs över till UB utan väsentlig ändring i sak 

och understryker att behörighetsfrågan bör vara underkastad official
prövning i samtliga instanser. I samband härmed föreslår lagrådet att 
bestämmelsen i 2 § andra stycket om att hovrätten kan hänvisa ett mål till 

en behörig kronofogdemyndighet förs över till 2 kap. 4 §. 

För egen del vill jag först nämna att förslaget. såsom har framhållits i 

remissprotokollet, utgår från att kompetensfördelningen mellan krono

fogdemyndigheterna främst är en fråga om lämplig arbetsfördelning och att 

det som regel är av mindre betydelse för parterna vilken kronofogde

myndighet som handlägger ett utsökningsmäl. Parterna behöver i 

allmänhet - frånsett förhör -- inte inställa sig hos den handläggande 
kronofogdemyndigheten, och denna förutsätts liksom f.n. vid behov kunna 

Slutprotvkoll 1237 
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begära biträde av en annan kronofogdemyndighet. Denna syn pä behörig
hetsfrägan har kommit till uttryc:k. förutom i själva behörighetsreglerna, 

bl.a. i att en behörig kronofogdemyndighet, hos vilken verkställighet har 

sökts, skall kunna överlämna mälet till en annan behörig kronofogde
myndighet när det främjar handläggningen (jfr 2 kap. 4 § andra stycket i 

den slutliga lydelsen). Ett annat exempel är bestämmelsen i 2 kap. 4 § 

första stycket att en ansökan som har gjorts hos en obehörig kronofogde
myndighet skall, när denna över.lämnar mälet till en behörig kronofogde

myndighet, anses gjord när ansökningen skedde hos den obehöriga 
myndigheten. Mot nu nämnda bestämmelser har lagrädet inte haft nägon 

erinran. 

Vid bedömande huruvida dm omständigheten att en kronofogde

myndighet i efterhand anses inte ha varit lokalt behörig bör inverka på 
giltigheten av vidtagna ätgärder måste hänsyn tas till att verkställigheten 

främst bestär i faktiska ätgärdt:r. Om t.ex. en utmätning hävs. skall 

egendomen äterställas till gäldenären och förmånsrätten förfaller. När 

utmätning senare skall ske i ett rnnat distrikt. är egendomen kanske inte 

längre tillgänglig för utmätning. Stora praktiska problem kan också uppstä, 
t.ex. när annan verkställighet enligt 16 kap. har ägt rum. Efter ätergäng av 

sådan verkställighet kan det visa sig omöjligt att på nytt genomföra 

verkställigheten. Under alla förhl11landen medför upphävandet kostnader. 
besvär och tidsutdräkt. Beaktas bör ocksä att vissa av forumreglerna är sä 

avfattade att de ger utrymme för c·lika uppfattningar i det enskilda fallet (se 
t.ex. 16 kap. 10 § J. 

F.n. finns det i 208 a § I mom. UL (se även 218 a §J en bestämmelse som 
har samma syfte som den föreslagna och som innebär att enbart det för
hällandet att kronofogdemyndigheten inte var lokalt behörig i allmänhet 

inte får föranleda att vidtagna åtgärder hävs. Förslaget gär ett steg längre. 

Som framgår av det anförda talar flera skäl för en sådan ordning. 

Ett särskilt fall, som har berörts av lagrådet, är att en kronofogde
myndighet anser sig inte vara behörig att ta upp en ansökan och med stöd 

av 2 kap. 4 § första stycket överlämnar målet till en annan kronofogde

myndighet, som enligt handlingarna är behörig, varefter denna finner sig 

behörig och vidtar verkställighet!;åtgärder. Som lagrådet framhåller kan 
talan föras mot den förstnämnda myndighetens beslut att anse sig 

obehörig. Hovrättens prövning av en sådan talan behöver emellertid inte 

innebära att den också omprövar den andra kronofogdemyndighetens 

ställningstagande, eftersom båda myndigheterna kan vara behöriga. Det 

förhållandet att prövningen i realiteten kan avse också den senare myndig

hetens ståndpunkt bör dock inte inverka på lämpligheten av den föreslagna 

bestämmelsen. Även om hovräl":cn finner att den första kronofogde

myndigheten var behörig, skall den inte häva de åtgärder som har vidtagits 
av den senare myndigheten. Detta gäller vare sig också denna var behörig 

eller den var obehörig. Klagan får ju inte föras över att en kronofogde-
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myndighet har ansett sig behörig. Situationen bör också jämföras med det 
fallet att sökanden, samtidigt som han besvärar sig över en kronofogde
myndighets beslut att avvisa ansökan på grund av bristande lokal behörig
het, ansöker om verkställighet hos en annan kronofogdemyndighet. Någon 
uttrycklig föreskrift i saken kan inte anses behövlig. 

Slutprotokol/ 1239 

Jag är sålunda inte beredd att frångå det remitterade förslaget. Det bör 
understrykas att det av bestämmelsen följer att någon officialprövning av 
forumfrågan inte skall ske i hovrätten eller högsta domstolen. 

När det sedan gäller bestämmelsen i 2 § andra stycket om hänvisning av 
mål till behörig kronofogdemyndighet anser jag att den har ett sådant 
samband med besvärsreglerna att den bör stå kvar i 18 kap. Bestämmelsen 
bör emellertid, som lagrådet har förordat, kompletteras med en föreskrift 
om när ansökan skall anses gjord. 

Jag biträder lagrådets mening att 5 § bör utformas något annorlunda än i 

det remitterade förslaget. Den av lagrådet föreslagna lydelsen bör dock 
jämkas något. 

Lagrådet har avstyrkt bestämmelsen i 6 § om att"överinstansen vid bifall 

till talan mot ett visst beslut kan häva även ett senare beslut i målet som 

inte har vunnit laga kraft mot klaganden när talan anfördes. Bestämmelsen 
innebär enligt lagrådet en möjlighet att inom det ordinära fullföljdsför
farandets ram överpröva redan lagakraftvunna beslut. 

Med anledning härav vill jag framhålla att bestämmelsen skall ses mot 
bakgrund av att vissa verkställighetsformer, bl.a. utmätning, består av 
olika led som har ett nära samband med varandra, samtidigt som klagan 
över ett led i allmänhet inte hindrar att verkställigheten fortgår, såvida inte 
hovrätten förordnar om inhibition. Om besvär t.ex. har anförts över 
utmätning av viss egendom men även försäljning av egendomen hinner äga 
rum innan hovrätten prövar besvären, ligger det i allmänhet i klagandens 
intresse att också försäljningen prövas. Det synes inte nödvändigt att 
kräva att klaganden särskilt överklagar även det senare beslutet. Oet kan 

dessutom antas att han ofta förbiser detta. 
Bestämmelsen innebär att klagan över en viss åtgärd skall anses gälla 

även senare åtgärder i målet som har hunnit vidtas innan hovrätten prövar 
besvären och som har samband med den förra åtgärden. Eftersom bestäm
melsen endast avser beslut som inte har vunnit laga kraft då besvären 
anförs, kan den inte anses innebära att omprövning sker av lagakraftvunna 

beslut. Med anledning av vad lagrådet har framhållit om sambandet mellan 

en exekutiv försäljnings bestånd och försäljningsbeslutets lagakraft
vinnande får jag hänvisa till vad jag har anfört i den frågan vid 14 kap. 

På grund av det anförda är jag inte beredd att frångå det remittera<.le 

förslaget på nämnda punkt. Bestämmelsen bör dockjämkas i förtydligande 

syfte. 
Jag ansluter mig till lagrådets uppfattning att bestämmelsen i / 2 § är 

onödig och kan utgå. (jfr vad som har anförts i det föregå.ende beträffande 2 
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kap. 20 § ). Jag kan också biträda lagrådets uppfattning att bestämmelsen i 
13 .li andra meningnz - att kronofogdemyndigheten vid handlingarnas 

översändande till hovrätten i allmänhet skall bifoga eget yttrande - bör 

utgå ur U B och i stället tas upp i verkställighetsföreskrifter. 

Lagrådet har ansett att bestämmelsen i / 5 § andra stycket om avvisande 

av en bcsvärstalan på grund av brister i besvärsinlagan är överflödig och 

att den därför kan utgå. Jag godtar lagrådets förslag på den punkten. Jag 

förutsätter härvid att motsvarande regel i 52 kap. 6 * andra stycket RB. 

såsom sker redan f.n .. tolkas förmånligt för klaganden. I utsökningsmål är 

det nämligen vanligt att klaganden för sin talan utan biträde av ombud. 

Den jämkning av /6 § andra stycket som lagrådet har föreslagit godtar 

jag. Befogenheten för hovrätten att interimistiskt förordna att en verkstäl

lighetsåtgärd skall genomföras bör alltså brytas ut och regleras i ett särskilt 

stycke. Jag biträder också lagrådets mening att det bör tas upp en ut

trycklig bestämmelse om att högsta domstolen har samma befogenhet som 

hovrätten att förordna om inhibition m.m. Även lagrådets förslag till 
precisering av / 7 §första stycket kan jag godta. 

Slutprotokoll 1240 

Lagrådet har kritiserat förslaget i /'J §första stycket att särskild talan 

skall föras mot beslut varigenom hovrätten under rättegången har utlåtit 

sig i en fråga som avses i 16 § andra stycket. dvs. beträffande inhibition 

m.m. Enligt lagrådet bör särskild talan få föras endast när hovrätten har 

beslutat om inhibition m.m. men däremot inte när en begäran därom har 
avslagits. Jag kan ansluta mig till denna mening. 

När det gäller bestämmelsen i 21 § andra stycket om återställande av 

försutten tid för väckande av talan efter föreläggande framhåller lagrådet 
att det råder en principiell skillnad mellan processuella och materiella 
frister. Återställande av försutten tid har hittills ansetts kunna ske endast 
av processuella frister. Ett återstä:Jande av en materiell frist, som det här 

är fråga om. skulle ha en rättsgest<cltande karaktär och fär därför på grund 

av 8 kap. 2 * RF bara ske genom lag. Den föreslagna bestämmelsen 
innebär emellertid - framhåller lagrådet - att beslutanderätten över

lämnas ät en myndighet. Bestämmdsen synes därmed stå i strid med prin

ciperna i RF. Enligt lagrådets mening finns det dessutom inte något 

egentligt behov av att kunna förlänga fristerna i nu avsedda fall. På grund 

av det anförda förordar lagrådet att 21 § andra stycket utgår. 

Med anledning härav vill jag för!;t framhålla att bestämmelsen i 11 kap. 

11 § RF om återställande av försutten tid och dess motsvarighet i äldre 
regeringsformen har tillämpats endast beträffande processuella frister (jfr 

dock NJA 1972 s. 113). Nämnda bestämmelse i RF kan emellertid inte 

anses utgöra hinder mot att det meddelas föreskrifter om återställande av 

försutten tid även i fråga om frister av annat slag. Lagrådet synes inte 

heller mena att den bestämmelsen i och för sig skulle innebära ett sådant 
hinder. 

En reglering av frågan om återstä'.lande av sådana frister som avses i den 
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föreslagna bestämmelsen -- dvs. tid för väckande av talan enligt vissa före
lägganden som har meddelats av kronofogdemyndigheten - kräver enligt 
RF lagform. Detta krav är uppfyllt genom den föreslagna bestämmelsen, 
och det förhållandet att det enligt bestämmelsen ankommer på en 
myndighet att i det enskilda fallet besluta om återställande av en försutten 
frist kan inte föranleda någon annan bedömning. Någon sådan principiell 
skillnad mellan verkan av underlåtenhet att iaktta en processuell frist resp. 
en frist av nu förevarande beskaffenhet som lagrådet har gjort gällande kan 
enligt min mening inte upprätthållas (jfr t.ex. Welamson, Återställande av 

försutten tid, Svensk Juristtidning 1950 s. 801 f). Den situation som före

ligger när en sakägare har försuttit tiden för att väcka talan enligt ett före
läggande skiljer sig inte i sak från det fallet att sakägaren. efter att ha väckt 
talan i rätt tid men fått talan ogillad, försitter tiden för att fullfölja talan mot 

domen. 
Enligt lagrådet möter det inte något hinder med hänsyn till RF:s regler. 

om en bestämmelse i saken utformas på så sätt att den som försitter en 
sådan frist som åsyftas förlorar sin rätt, om han inte inom viss ytterligare 

tid visar laga förfall. Huruvida en bestämmelse lagtekniskt utformas på ett 

sådant sätt eller såsom har skett i det remitterade förslaget torde dock inte 
vara avgörande för grundlagsenligheten. 

Slutprotokoll 1241 

Till följd av hänvisningen till 58 kap. 12 § RB blir tiden för att ansöka om 

återställande av försutten tid begränsad till tre veckor från det att förfallet 
upphörde och längst ett år från det att talan enligt föreläggandet senast 
skulle ha väckts. Den eventuella olägenheten av att verkan av underlåten
heten att efterkomma föreläggandet inte är helt definitiv under en viss tid 
uppvägs enligt min mening av intresset att den som har haft laga förfall för 
sin underlåtenhet att väcka talan inte skall behöva förlora sin rätt. 

Med hänsyn till det sagda är jag inte beredd att frångå det remitterade 
förslaget i den berörda frågan. 

I fråga om bestämmelsen i 21 § tredje stycket - att användning av ett 

särskilt rättsmedel inte får utan synnerliga skäl föranleda att en exekutiv 
försäljning hävs - har lagrådet ansett att bestämmelsen bryter mot 
principen att den som fullföljer en talan efter att ha anlitat ett särskilt rätts
medel inte skall vara i ett sämre läge än den som klagar i ordinär väg. Med 
anledning av vissa uttalanden i remissprotokollet om anlitande av särskilda 

rättsmedel beträffande exekutiv försäljning framhåller lagrådet vidare att 

prövningen av en talan som förs efter anlitande av ett särskilt rättsmedel 
inte får påverkas av att ett sådant rättsmedel har använts. 

För egen del vill jag framhålla att, som framgår av remissprotokollet, 
faktiska svårigheter kan möta då en exekutiv försäljning skall undanröjas. 

Egendomen kanske inte kan återställas eller dess värde kan ha förändrats. 
Dessa svårigheter, som ökar ju längre tid som har förtlutit från försälj
ningen, måste beaktas när fråga uppkommer om hävande av försäljningen. 
Det är därför enligt min mening motiverat att beträffande särskilda rätts-
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medel ta upp en bestämmelse om att en exekutiv försäljning får hävas 
endast om synnerliga skäl föreligger. Någon motsvarande regel för det fall 
att talan förs i ordinär väg kan inte anses behövlig. 

Slutprotokoll 1242 

När det gäller resning och besvär över domvilla ankommer det i princip 

på högsta domstolen resp. hovrätten att beakta den föreslagna bestäm
melsen om synnerliga skäl vid prövningen huruvida resning bör beviljas 
resp. besvär över domvilla bifallas. Bestämmelsen utgör alltså i fråga om 
dessa rättsmedel en modifikation av de föreskrifter i 58 resp. 59 kap. RB till 

vilka det hänvisas i första stycket av förevarande paragraf. Vad därefter 
beträffar återställande av försutten tid för klagan över en exekutiv för

säljning blir den föreslagna besi:ämmelsen tillämplig först sedan högsta 
domstolen har återställt den försuttna tiden och besvär därefter anförs 
över försäljningen. Tillämpningen av bestämmelsen ankommer då alltså på 
hovrätten i besvärsmålet. Det förhållandet att klaganden hade laga förfall 
för sin underlåtenhet att anföra besvär i ordinarie tid saknar givetvis då i 

och för sig betydelse. 
Sammanfattningsvis anser jag alltså att den nu diskuterade bestäm

melsen bör behållas. Det kan tilläggas att bestämmelsen även blir tillämp
lig när resning har beviljats eller besvär över domvilla har bifallits be
träffande hovrättens eller högsta domstolens beslut med anledning av 
klagan över en exekutiv försäljning. 

Lagrådet har också föreslagit vissa andra. redaktionella jämkningar i 
kapitlet. Jag har i allmänhet kunnat godta dessa förslag. 

Utöver vad som har nämnts i det föregående bör vissa redaktionella 
ändringar göras i lagförslaget. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att anta det av lagrådet gransk;;.de förslaget med vidtagna ändringar. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till för.~dragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som före
draganden har lagt fram. 



Förkortningar 

BrB brottsbalken 
CU riksdagens civilutskott 
Ds Ju departementsserie justitiedepartementet 
FB föräldrabalken 
FfL lagen ( 1971 : 494) om exekutiv försäljning av fast 

egendom 
GB giftermålsbalken 
HB handelsbalken 
JB jordabalken 
JO justitieombudsmannen resp. justitieombudsmännens 

ämbetsberättelse 
JP lagen ( 1970: 995) om införande av nya jordabalken 
KB Konungens Befallningshavande 
KL konkurslagen ( 1921: 225) 
K U riksdagens konstitutionsutskott 
Lfl. lagen ( 1971: 500) om exekutiv försäljning av luft-

fartyg m. m. 
LU riksdagens lagutskott 
NJA Nytt juridiskt arkiv Avd. I 
prop. proposition 
RB rättegångsbalken 
Rp lagen ( 1946: 804) om införande av nya rättegångsbalken 
rskr riksdagsskrivelse 
SfL lagen ( 1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat 

skepp m. m. 
SFS Svensk författningssamling 
SkU riksdagens skatteutskott 
SOU statens offentliga utredningar 
SU riksdagens statsutskott 
UB förslag till utsökningsbalk 
UL utsökningslagen (1877: 31 s. I) 
Up förordningen (1877: 31 s. 51) om nya utsökningslagens 

införande och vad i avseende därå iakttagas skall 
U SK utsökningskungörelsen ( 1971: 1098) 
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Beträffande förkortningar av remissinstanser kan hänvisas till s. 70. 
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