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Propositionens huvudsakliga innehåll 

Den 5 juni 1980 beslöt regeringen att genom proposition till riksdagen 

föreslå en ny utsökningshalk (prop. 1980/81: 81. 

I förevarande proposition föreslås en lag om införande av utsökningshal

ken (promulgationslag). Den innehåller. utöver föreskrifter llm ikraftlrii

dande och om de lagar som skall upphiivas genom uts{ikningshalkcn. ett 

flertal hestämmelser som reglerar övergången från gammal till ny lag. 

Vidare föreslås foljdändringar i ett 70-tal lagar. Ändringarna föranleds 

hl. a. ~1v att övercxekutorsinstitutionen avskaffas. De uppgifter som <"i vilar 

liven:xekutor och som är av exekutiv natur föresliis i fortsättningen an

komma på kronofogdemyndigheterna. Andra uppgifter hos övercxekutor 

föresl{1s bli överflyttade till liinsstyrelsen eller tingsrätten. TingsriHten 

fore~bs fil befogenhet att förordna om kvarstad och andra s::ikcrhetsi!t

gärder iiven innan talan har väckts i saken. Av andra viktigare ändringar 

kan nämnas att kvarstad och skingringsförbud föreslås hli sammanförda till 

en !itgän.l. hcnämnd kvarstad. och att rättsverkan av kvarstad regleras på 

!lera områden. hl. a. i jordahalkcn i fråga om fast egendom. 

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den I januari 19tC. 

I RiÅsdu~en /98().'8/. I 1·11111/. Nr Il.I 
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Förslag till 

Lag om införande a" uts<ikningshalken 

Allmiinna bestämmelser 

1 ~ Lltsökningsbalken och denna lag \r~ider i kraft den I januari 1982 

2 * Genom utsökningsbalken upphävs med den begränsning sllm följ<.:r 
av denna lag 

utsökningslagen ( 1877: 31 s. IL 
förordningen ( 1877: 31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad 

i avseende där~1 iak\lagas skall. 
lagen ( 1921: 2441 om utmi1tningsed. 
lagen\ 1949: 249) om upphörande i vissa fall av den verkan. tredskodom 

eller utslag i lagsökningsmal enligt 77 a s utsökningslagcn medfört. 
införsellagen ( 1968: 621 ). 
lagen ( 1971: 494) om exekutiv för~iiljning av fast egendom. 
lagen ( 1971: 5001 om exekutiv försiiljning av luftfartyg m. m .. 
lagen ( 1973: 1130) om exekutiv förs:iljning av registrer<it skepp m. m .. 
förordningen ( 1844: 46 s. 2J om upphörande av vissa siirskilda domsto-

lar. 
förordningen ( 1855: 66 s. I J angfiendc handelshöcker och handelsrtik

ningar och 
förordningen ( 1863: 5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets 

beslut. som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat. 

J * Förekommer i en lag eller annan författning hänvisning till en före
skrift som har ersatts genom en bestiimmel'e i utsökningsbalken eller i 
denna lag. tilHirnpas i ~Uillet den nya bestämmelsen. 

Gemensamma övergångsbestämmelser 

4 * lkstämmclscrna i I ~ uts~)knings\agen I I \1.77: 31 s. I I om vem som iir 
övcn:xekutor skall fortfarande giilla i friiga om mäl som skall handläggas av 
{>verexekutor elkr ikraftträdandet <IV halken. 

5 ~ M<ll som är anhängiga hos iiverexelrntor vid balkens ikrafttriidamle 
skall iiven diin:fter handläggas av överexekutor. om ej annat följer av 
andra stycket. Beträffande s~1dana mi1l gäller iildrc lag i friiga om fi.i1i'aran
det men dt: nya bestämmelserna i utsökningsbalkcn. rättegångsbalken och 
handriickningslagen ( 19\1.1: 000) i friiga om mi1lens prövning i sak. om ej 
annat föreskrivs i denna lag. 

Överexekutors hefattning med m:11 som ej avser klagan över utmäl.nings
manncns förfarande upphör senast vid utgången av ~ir 1982. Mftl som ej 
avser handriickning eller klagan över ucmiitningsmanncns förfarande for 
även dessförinnan överliimnas till en behörig kninofogdemyndighet. om 
det är Himplig:t. 

6 * Beträffande mål som iir anhiingiga hos krorwfogdemyndigheten vid 
balkens ikrafttriidande gäller balkens heqi\mmelser i fr:\g:a om silv~il förfa
randet som målens prövning i sak. om e.i ann:tt föreskrivs i denna lag. 
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Detsamma giiller miil som enligt 5 ~ andra stycket överli1mnas till kronn
fogdcmyndighcten for handliiggning. 

7 ~ Vad som föreskrivs i halken öm forutsiittningar för verkstiillighet 
inverkar ej p{1 giltigheten av i'1tgiirdcr som har vidtagits eller hcslut om 
verk ~tiillighet som har meddelats före balkens ikrafttriidamk. 

Vad som. efter upphävandet av utsökningslagen (1877:31 s. Il. giiller 
enligt riittegångsbalken eller hamlrilckningslagen I 1981 :00()) i friiga um 
förutsättningar for kvarstad eller annan liknande si1kcrhcts<'itgiird eller för 
handriickning inverkar ej p[1 giltigheten av handräckning som har beviljats 
enligt utsökningslagen. om ej annat föreskrivs i denna lag. 

Övergångsbestämmelser till I kap. utsökningshalken 

8 ~ Beträffande mal som iir anhiingip1 hos kronofogdemyndigheten vid 
halkens ikraftträdande skall äldre bestiimmclser lilliimpas i f61gan huruvi
da de skall anses som enskilda eller allmänna m~\1. 

9 ~ Vad som sägs i balken om tomtriitt gilller iiven vattenfallsriitt som har 
uppbtits enligt lagen I 1907: 36 s. 11 om nyttjanderiitt till fast egendom. 

Övergångsbestämmelser till 3 kap. utsökningsbalken 

JO ~ Har en domstol efter balkens ikraftträdande med stöd av annan lag 
än rättegångsbalken förordnat att en dom eller ett beslut får verkställas 
innan domen eller beslutet har vunnit laga kraft. får kronofogdemyndighe
ten vid tillämpning av 3 kap. 9 ~ i balken föreskriva att säkerhet skall 
ställas för skadestånd som sökanden kan bli skyldig att utge om domen 
eller beslutet ändras. 

I I § Har en domstol före balkens ikraftträdande förordnat att en dom 
eller ett beslut får verkställas innan domen eller beslutet har vunnit laga 
kraft, skall 42 * 2 mom. utsökningslagen ( 1877: 31 s. I) fortfarande tilläm
pas. 

12 § Annan skiljedom som enligt lag skall lända till efterrättelse än sådan 
som avses i 3 kap. 15 eller lo§ i balken får verkställas. om det ej föreligger 
någon omständighet som gör domen ogiltig. även om talan ej förs mot 
domen. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 17 och lR **i balken. 

13 § En förvaltningsmyndighcts beslut. som har meddelats enligt en 
bestämmelse som har tillkommit före balkens ikraftträdande. får utan 
hinder av 3 kap. I * första stycket 6 i balken verkställas, om ett sådant 
beslut före ikraftträdandet har fått verkställas utan stöd av särskild före
skrift. I fråga om verkstalligheten gäller 3 kap. 20 §första stycket i balken. 

14 * Beträffande verkställighet av sil1.lana beslut av övercxekutor som 
avses i 51 * 4 mom. och 52 * I mom. andra meningen utsökningslagen 
( 1877: 31 s. 11 gäller vad som sägs i balken om en underrätts dom. I fråga 
om andra beslut av överexekutor tillämpas 46 * 3 och 4 mom. samt 53 och 
210 ** utsökningslagen. 

15 § För en fordran på grund av inrop av lös egendom vid en offentlig 
auktion. som har ägt rum före balkens ikraftträdande, får utmätning fortfa
rande ske enligt 55 § utsökningslagen ( 1877: 31 s. I). 
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(h·ergångshestämmelser till 4-6 kap. utsiikningshalken 

16 § Vid tillämpning av 4 kap. IO §tredje stycket i balken skall hänsyn cj 
ras till anstånd som har löpt ut före ikraftträdandet. 

17 § I fråga om verkan av förehiggande. som har meddelats enligt 69 eller 
9 l a § utsökningslagen ( l 877: 31 s. I) eller 5 § lagen !1971: 494) om exeku
tiv försäljning av fast egendom. gäller äldre bestämmelser. 

18 § Bestämmelserna i 4 kap. 27 § i balken gäller ej. när en fordran före 
halkens ikraftträdande har fastställts till betalning i annal fall än som avses 
i 77 a § utsökningslagen ( 1877: 31 s. Il. 

19 § Om utmätning har beslutats före balkens ikraftträdande. gäller äldre 
hestämmclser i fråga om inträdet av förmånsrätt eller i fråga om företräde i 
fall som avses i 4 kap. 30 § tredje stycket i balken. Har enligt dessa 
bestämmelser förmånsrätt ej inträtt när balken tr[ider i kraft. medför ut
mätningen förmånsrätt i och med ikraftträdandet eller, vid utmätning av 
lön som förfaller till betalning efter ikraftträdandet, när förfallotiden har 
inträtt. 

20 § Vad som föreskrivs om bostadsrätt i 5 kap. I § 6 och 6 kap. 3 § 
andra stycket i balken tillämpas även i fråga om andelsrätt i en förening, 
som ej är bostadsrättsförening, eller i ett handelsbolag eller ett aktiebolag, 
om det med andelsrätten följer rätt att besitta eller hyra en lägenhet. 

Bestämmelsen i 5 kap. 13 §första stycket i balken är ej tillämplig i fall då 
en hyresvärd eller jordägare enlig! 34 § lagen ( 1970: 995) om införande av 
nya jordabalken har rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för en fordran 
hos en hyresgäst eller arrendator. 

Övergångsbestämmelser till 8-12 kap. utsökningsbalken 

21 § Bestämmelserna i 8 kap. 12 § i balken och 13 § i samma kapitel 
såvitt avser en fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 5 § första 
stycket I förmånsrätt slagen ( 1970: 979) är ej tillämpliga. när urmätning har 
skett före balkens ikraftträdande. Detsamma gäller 8 kap. 15 * andra 
stycket. om utmätningen avser annan egendom än som nämns i 139 § 4 
mom. utsökningslagen ( 1877: 31 s. Il. 

Har vid en försäljning före halkens ikraftträdande av egendom som 
avses i 9 kap. anstånd lämnats med betalningen av köpeskillingen, gäller 
äldre bestämmelser i fråga om ianspråktagande av erlagd handpenning. 

22 § Har utmätning skett av egendom som gäldenären har förvärvat på 
kredit under förbehåll om återtaganderätt för kreditgivaren och är lagen 
(1915:219) om avbetalningsköp tillämplig på avtalet. skall vid tillämpning 
av 9 kap. 10 * i balken kreditgivarens fordran bestämmas enligt 6 § tredje 
stycket nämnda lag. 

23 § Om ett skuldebrev som enligt äldre bestämmelser är intecknat i 
fanyg eller fast egendom pantförskrivs enligt 9 kap. 15 §i balken, upphör 
personligt bctalningsansvar på grund av skuldebrevet. 

24 § Om en gäldenärs rätt till andel i inteckning i hans luftfartyg eller 
därtill hörande reservdelar har blivit utmätt och ett ärende angående av
skrivning av det belopp som tillkommer gäldenären har tagits upp på en 
inskrivningsdag före balkens ikraftträdande. skall 9 kap. 16 § i balken 
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tillämpas beträffande den handling pf1 grund av vilken inteckning har 
meddelats för det avskrivna beloppet. 

När en gäldenärs rätt till inteckning i h<1ns luftfartyg eller därtill hörande 
reservdel<1r eller till <1ndcl diiri h<1r utmätts före b<1lkens ikraftträdande, 
skall den tid inom vilken sök<1ndcn h<1r att frnmställ<1 yrk<1nde enligt 9 kap. 
16 § första stycket jämfört med 14 ~ första stycket räknas från ikraftträ
dandet. 

25 § Om ett skepp, som enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till 
lagen I 1973: I 06 7) om ändring i l<1gen ( 1966: 454) om föret<1gsinteckning 
omfattas llV en sådan inteckning, skall sälj<1s exekutivt enligt 10 kap. i 
balken, skall borgenären underrättas och fordran som anmäls tas upp i 
sakägarförteckningen. 

Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 264 § sjölagen 
(I 891: 35 s. Il tillämpas beträffande ränta, som enligt punkt 14 eller 15 
övergångsbestämmelserna till lagen ( 1973: 1064) om ändring i sjölagen 
(1891: 35 s. I) skall i stället för sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet 
av en inteckning enligt äldre lag. 

Vad som sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fraga om båt 
som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen ( 1973: 1064) om 
ändring i sjölagen ( 1891: 35 s. I) är upptagen i skeppsregistret. 

26 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om tillägg enligt 6 kap. 3 § 
jordabalken tillämpas beträffande ränta. som enligt 26 eller 27 § lagen 
(1970: 995) om införande av nya jordabalken skall i stället för sådant tillägg 
beräknas på kapitalbeloppet av en inteckning enligt äldre lag. 

27 § Ränta som är intecknad enligt äldre bestämmelser eller en annan 
sådan fordran som ej är bestämd till kapitalet tas upp i sakägarförteckning
en enligt balkens regler om fordringar med panträtt och beräknas därvid till 
det belopp som efter fem procent årlig ränta utgör fordringens värde på 
tillträdesdagen. Är det fråga om en livränta. skall dock beräkningen ske 
med ledning av 3 § lagen (1967: 531) om !ryggande av pensionsutfästelse 
m.m. 

28 !i Bestämmelserna i 12 kap. i balken om nyttjanderätt, servitut och 
rätt till elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som 
besvärar fast egendom på grund av en upplåtelse enligt äldre bestämmel
ser. 

29 § Skall ersättning utgå till en innehavare av rätt till avkomst eller 
annan förmån. som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och 
ej bibehålls vid försäljning av egendomen, beräknas utdelning för det 
kapitalvärde till vilket förmånen i pengar eller varor efter ortens pris 
beräknas uppgå på tillträdesdagen 1 I fråga om kapitalvärdets beräkning 
tillämpas därvid 27 §. 

Övergångsbestämmelser till 13 och 14 kap. utsökningsbalken 

30 § När en exekutiv försäljning har ägt rum eller en utmätt fordran har 
drivits in före balkens ikraftträdande. gäller äldre lag i de avseenden som 
regleras i 13 och 14 kap. i balken. 

Vad som sägs om återvinning i 153 § utsökningslagen (1877:31 s. I) 
gäller fortfarande. när ett beslut om fördelning har meddelats enligt äldre 
lag. 
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Ö\'eq!iingshestämmclsc till 15 kap. utsiikningshalken 

31 * Niir medd före ikrafttriidandet av halkcn har innch;illits enligt ett 
he-.lut om införsel. giillt:r 24 * införsellagen (I %8: 621 l i rr;iga om hefriclse 
for gäldcniiren frfin hetalningsskyldighct. 

Övergangshcstämmclscr till 16 kap. utsiikningshalken 

32 * Niir en ansökan om avhysning har gjorts fiirt• ikrafttriidandct av 
halken. skall viu tilliimpning av 16 kap. 5 * i balken uen tid om sex 
mänader som anges uiir riiknas fdn ikrafttriidanuet. 

.B * I fråga om skingringsförhud som har mcddelah enligt utsökningsla
gen t 1877: 31 s. I) eller annan lag tilHimpas vad ~om siigs i halken tim 
kv;1rstad. 

Övergångshcstämmclscr till 17 kap. utsökningshalkcn 

34 * Niir utmiitning eller annan verkstiillighet har iigt rum före balkt:ns 
ikrafttriiuande, tilliimpas iildrc lag i fri'iga tirn kostnader i mi"tlet. lkstäm
melserna i 17 kap. 12 *i halken giilkr dock. när en tvist vid en fördelning 
av medel prövas av kronofogdemyndigheten enligt 13 l\ap. 7 ~ tredje 
stycket. 

I mäl som efter ikraftträdandet handbggs av livcrexekutor tilliimpas 
iildre lag i friiga om kostnader iiven i andra fall iin som anges i första 
stycket. 

Övergångsbestämmelser till 18 kap. utsökningsbalken 

35 § I fråga om talan mot beslut som har meddelats av utmätningsman
nen före balkens ikraftträdande och förfarandet hos övercxekutor i målet 
tillämpas äldre lag. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. utsökningslagen 
( 1877: 31 s. I I gäller dock endast om egendom som avses där har sålls före 
balkens ikrafttriidande. 

Beträffande talan mot beslut av överexekutor och förfarandet i hovrät
ten i målet tillämpas äldre lag. 

I fråga om talan mot hovrättens heslut i mål som har fullföljts från 
överexekutor och förfarandet i högsta domstolen i malet tillämpas ucksf1 
äldre lag. 

Andra bestämmelser 

36 § Reseförbud som har meddelats enligt utsökningslagen ( 1877: 31 s. l I 
upphör att gälla. när balken träder i kraft. 

Frågan om hävande av en siikerhetsåtgiird som har heviljats enligt utsök
ningslagen prövas av domstol eller. om talan ej har väckts i sakt:n, av 
livcrexekutor. 

37 * Vad som i särskild lag eller annan fo1fottning är föreskrivet om 
skingringsförbud skall i stället avse kvarstad. 

Har övercxekutor beviljat en säkerhctsåtgärd enligt annan lag än utsök
ningslagcn I 1877: 31 s. I). tillämpa~ 36 §. 

38 § Vad som i särskild lag eller annan författning sägs om utmätnings
mannen skall i stället avse kronofogdemyndigheten. 
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Talan mot beslut. Sl>m efter halkens ikraftlriidande meddelas av krono
fogdemyndigheten enligt siirskild lag elkr annan llirfattning. skall fliras i 
hovriitten i stiillet for hos överexekuior. 

.'9 ~ M<il. som enligt siirskild lag eller annan författning skall prövas av 
iiverexekutor och ej av-;er klagan liver en kronofogdemyndighets he'illlt. 
skall i sti·illet handhiggas av kronofogdemyndigheten. 

Mal enligt siirskild lag eller annan författning som iir anhiingiga hos 
iiverexekutor vid halkcns ikrafttriidande skall iiven diircftcr handliigga~ av 
Öl'<..'rcxekutor. om c_~j annat fiiljcr av tredje sl~'ckct. 

Öven:xekutors befattning med m<il som ej avser klagan över heslut av 
kronofogdemyndigheten upphiir senast 1 id utgiingen av fir I WC. ivhll av 
siidan an som enligt de nya heqiimmelserna skall handliiggas av en kronn
fogdemyndighet för iiven dessförinnan iivcrliimnas till en behörig krono
fogdemyndighet. om det iir liimpligt. 

40 * Hestiimmclserna i 35 * giiller i tilliimpliga delar iiven i fall som avses 
i 38 och 3l) ~~-

41 ~ Lagen ( 1921: 244) om utmiitningsed tilliimpas fortfarande i friiga om 
ansökningar enligt lagen som har kommit in till konkursdomaren före 
halkens ikrafttriidande. 

Förordningen ( 1855: 66 s. I) angilende handelshöcker och handelsräk
ningar tilliimpas fortfarande betrMfande handelsräkningar som har utfär
dats medan förordningen var gällande. 

42 * Har en svensk domstol eller flirvaltningsmyndighet iilagt ni1gon 
betalning,skyldighet och har så liing tid förflutit efter aliiggandet att hinder 
möter för vcrkstiillighet i en friimmande stat. vars lag annars medger 
verbtiillighet. skall hovriittcn p~1 ansökan av borgeniiren förnya hetal
ningS:iliiggamkt. s~lvida ej hinder föreligger mot verkställighet enligt 
svensk lag eller annat särskilt skiil fört:kommer. Innan ett sådant beslut 
meddelas. skall giildeniiren heredas tillfälle att yttra sig. 

Förordningen ( 1863: 5 s. 3 I angiiende förnyande av svensk myndighets 
heslut. som förlorat sin exekutiva kraft i friimmande stat. g~iller fortfarande 
i friiga om en an,i>kan som har gjorts hos liinsstyrelsen medan förordning
en giillde. 

2 förslag till 

Lag om ändring i lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i ''isst fall av 
utländsk domstols beslut 

Härigenom föreskrivs att i 2 och H~ lagen ( 1899: 12 s. 91 om verkstäl
lighet i visst fall av utländsk domstols beslut' ordet "'överexekutor·· skall 
bytas ut mot '"kronofogdemyndigheten'". 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 

' Senaste lvdelsc av 
2 * 1909:~1 '· 2 
3 * 1927:70. 
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Lit 1m'tl -,om :ir anhi1ngigt hos ovcre.xckutnr vid ikraf'ttr<idandct sk;tll 
:1w11 diircl'tcr handli1gg<I'' ;l\· livcrc.xckutor. dock bngst till utgi1ngcn av i1r 
19~~. l\falct l':.ir ;1vcn dcs~fiirinnan iivcrliimnas till kr1111ofogdcmy11dighe
tcn. 0111 det :ir li1mpligt. 

3 Ftirslag till 

Lag om ~indring i lagl'n ( 1936: 791 om t'rkännande och \'erkställighet 
a\ dom som mcdddats i Schwci1. 

Hiirigcnom föreskrivs att 7 * lag.en ( l9.~6:7YI om erkiinnande och l'Crk
ställighct av d1Jm som meddelats i SchweiL skall ha nedan angivna lydcl'>e. 

N111·11/'u11d1· /vdd.11· 

Anh:ingigg.öres hos dnmstol eller 
ii1·l'rl'.r,·/..111or talan i sak. vilken ve
terligen n:dan jr anhiingig vid 
schwei1isk domstnl som enligt den
na lag iir behöri).!. skall den svenska 
domstolen <'lll'r iit·l'rt'.11•/..111ur visa 
miilct ifr:m sig. 

7 ~ 

l-"1in•.1/agl'11 /vddl'I' 

Anhiingigg<)res hos domstol talan 
i sak. vilken veterli).!en redan iir an
h:ingig vid schweiLisk domstol som 
enligt denna lag iir behiirig. skall 
den svenska domstokn visa mi\lct 
i frim sig. 

Denna lag triider i kraft den I januari l 'JH::!. 

4 Ftirslag till 

Lag om ändring i lagen I 1977: 595 I om erkännande och verkställighet 
m· nordiska domar på privaträttens område 

H:irigenom föreskriv'> att 11 och 14 ~~ lagen ( 1977: 595 I nm erkiinnande 
nch vcrkstiillighet av nordiska domar p~i privatri1ttcns omrtidc skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N11rnw11de lwlt'/se Fiircslagl'11 h-dci.H' 

11 * 
Verkstiillig.het. som sökes hos 

kronofogdemyndighet. sker enligt 
vad som iir föreskrivet i fräga om 
svensk domstols lagakraftägande 
dom. I fall sum avses i 4 ~ sker 
,·erkställighetcn lll<'cl illf..ttaga11Jc 
lll' 39 och -10 .~9 11tsiik11i11gs/llg<'11 
t/877:31 s. /). Föreskrift om 
tvångsmedel i den utländska exeku
tion'.ilitdn skall ej vinna till
liimrning. 

Verkställighet. s11m sökes hos 
kronofogdemyndighet. sker enligt 
vad som är före'<krivct i fri'1ga om 
svensk domstols lagakraftiigande 
dom. I fall som avses i 4 ~ sker dock 
verkställigheten enligt rnd .111111 gii/
/cr 11111 s1/da11 dom som a1·scs i 3 
kap. f> I:; 111.1iik11i11gslmlkl'11. Före
skrift om t vångsmedel i den ut
l~indska cxekutionstitcln skall ej 
vinna tilliimrning. 
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Nui·arande lydelse Föreslagen lydelse 

14 § 

Har handräckning beviljats enligt 
8 kap. ut.1ökningslagen !1877: 31 s. 
I J, skall med avseende på giltighe
ten av sådant hes/ut vid tillämpning 
av 188 § i lagen med talans an
hängiggörande vid svensk domstol 
jämställas talans väckande vid 
dansk. finsk, isländsk eller norsk 
domstol. om domen i den utländska 
rättegången kan bli gällande här i 
riket enligt denna lag. 

Har ki·arstad eller annan siik.cr
het.1·åtgiird beviljats enligt 15 kap. 
1-J §§ riittegängsha/k.en, skall med 
avseende på giltigheten av sådan 
åtgärd vid tillämpning av 7 § i sam
ma kapitel med talans anhängig
görande vid svensk domstol jäm
ställas talans väckande vid dansk. 
finsk. isländsk eller norsk doms10I, 
om domen i den utländska rätte
gången kan bli gällande här i riket 
enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1939: 6) om frihet från kvarstad och sking
l'ingsförbud för vissa luftfartyg 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1939: 6) om frihet från kvarstad 
och skingringsförbud för vissa luftfartyg 

dels att 3 § skall upphöra att gälla, 
dels att i H orden "pant eller borgen" skall bytas ut mot "säkerhet". 
dels att i 4 §ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen". 
dels att rubriken till lagen skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Lag om frihet från kvarstad och 
skingringsförbud för vissa luftfartyg 

Föreslagen lydelse 

Lag om frihet från kvarstad för vissa 
luftfartyg 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

6 Förslag till 

Lag om ändring lagen (1936: 320) om skydd mot vräkning vid 
arbetskonflikter 

Härigenom föreskrivs att I§ lagen ( 1936: 320) om skydd mot vräkning 
vid arbetskonflikter skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arande lydelse 

Har arbetsgivare hos domstol. 
ih·erexek.utor eller skiljemän fram
ställt yrkande om vräkning av ar-

Föreslagen lydelse 

§ 

Har arbetsgivare hos domstol el
ler skiljemän framställt yrkande om 
vräkning av arbetstagare från lä-
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betstagare friin liigcnhet som upplii
tits iit honom r<i grund av hans ar
bctsanstiillning. Ol'.h upplyses att 
arbetstagaren deltager i strejk vid 
arbetsgivarens företag eller att han 
iir förcmiil för lockout friin arbetsgi
varens sida. 111c'i yrk;indet. iindil att 
arbetstagaren belinnes skyldig att 
avflytta fdn liigenheten. i avbidan 
p~1 konfliktens avveckling icke bi
fallas forriin tre miinadcr f\.1rllutit 
fran det han i anledning av konflik
ten upphtirdc med arbetet. 

La.s.:.fi'irsla1-:e11 I 0 

genhet. som uppli'1tits ~it honom pii 
grund av hans arbetsanstiillning. 
od1 upplyses att ;irbetstagaren del
tager i strejk vid arbchgivarcns fö
retag eller att han iir förem<ll för 
lockout friln arbetsgivarens sida. 
,tilr yrkandet. iind{1 att arbetstaga
ren hcfinnes skyldig att avflytta 
från lägenheten. i avbidan på kon
fliktens avveckling icke bifallas 
föHiin tre miinader förflutit fr{in det 
han i anledning av konflikten upp
hörde med arbetet. 

Denna lag träder i krnfl den l januari 198:!. 
Niir ett mal om vräkning handliiggs av överex.ekutor efter ikrafttriidan

dct. tilliimpas I ~ i dess äldre lydelse. 

7 Ftirslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 2 I kap. 11 ~ föritldrabalken 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N1tr11ra11dl' lrdd11• Fiireslagen lvdc/sc 

21 kap. 
11 ~: 

lktriif.fonde parts skyldighet att 
er.\iilt11 motparts kost1111der i 
iircmlc l'n/igt dt'ttll kapitel iiga 11t
siik11i11gslagc11s hcstii111111el.H'r 11111 

kostnader 11tsiikni11gs111äl ltos 
ii1·1'/"l'.H'k11tur mots1•ara11de till-
liimpning. 

l.iinsriittcn .får, enligt 1·11d som iir 
shiiligt . .f('irord1111 11tt den c1111 parten 
skall er.1iitta motpartens kost1111dcr 
i cl/ iirl'11dc enligt de1111 kapitel. 

Kostnad för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket andra punk
ten. hiimtning eller omhiindertagande av barn och läkarundersökning beta
las av allmänna medel. 

Dt:n som har hand om harnet nlr tillerkännas ersättning och förskott i 
anledning av kostnad för resa och uppehälle i samhand med inställelse vid 
liikarundersökning enligt 10 *· Härvid äger I .'i * förvaltningsproecsslagen 
( 1971: 291) motsvarande tillämpning. 

Fräga om ersättning enligt andra och tre<lje styckena prövas av länsrät
kn. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Balken orntrvckt 1978-. 853. 
' Senaste lyde.lse 1979: 241. 
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8 hirslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1924: 322) omvårda\' oinyndigs \'ärdehand
lingar 

H:1rigenom föreskriv~ att i 2 §lagen ( 1924: 3221 om vård av omyndigs 
viirdd1andlingar 1 ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogde
myndigheten". 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 1982, 

9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållan
dcn rörande diidsbo 

Hiirigenom föreskrivs att 2 kap. 14 § lagen ( 1937: 81) om internationella 
riittsförhällanden rörande dödsho skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arwuh· /ydl'i.H' Fiireslflgl'n lydelse 

2 kap, 

14 * 
Har genom utrikesdepartemen

tets försorg till riket överforls egen
dom som vid hodclning eller arv
skifte utom riket tillagts nägon som 
hiir vistas. 111tl egendomen ej tagas i 
miit dler däri't läggas kvarstad eller 
.1ki1Ji.:ri11g.1:fi'irlmd. medan den 
finnes i förvar hos departementet 
eller myndighet genom vars försorg 
den skall tillställas den enligt bodel
ningen eller skiftet berättigade. 

Har genom utrikesdepartemen
tets försorg till riket överförts egen
dom som vid bodelning eller arv
skifte utom riket tillagts någon som 
hiir vistas .. ,lär egendomen ej tagas i 
mät eller där;°1 läggas kvarstad .. me
dan den linnes i förvar hos departe
mentet eller myndighet genom vars 
försorg den skall tillställas den en
ligt bodelningen eller skiftet berätti
gade. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

IO Fiirslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Hiirigenom föreskrivs i friiga om jordabalken 1 

dels att i 6 kap. 12 * ordt:t "överexekutor" skall bytas ut mot "krono
fogdemymligheten · ... 

dels att i 7 kap. 17 och 19 §§orden ''lagen ( 1971:494) om exekutiv 
försiiljning av fast egendom ... skall bytas ut mot "12 kap. utsökningsbal
ken". 
1 Lagen omtryckt 1976: 616. 
'B<ilken omtryckt 1971: 1209 .. IZ kap, omtryckt 1979: Z5Z, 

Senaste lydelse av 7 kap, 19 § 1975: 1085, 
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dels att i 12 kar. 21. 22 och 44 ~~ ordet ""iivnc.xckutor"" skall hytas ut 
nwt ··wn~~tyrelscn··. 

dds att 3 kar. 3 och 5 *~· h kar. 10 *· 7 kar. In~- 8 kap. 4 ~- 13 kap. 
26 *. 19 kar. 21 *. 20 kar. 6 ~. 21 kar. 2. 5 och 6 ~~. 22 kap .. 1 ~ och 23 kar. 
2 ~skall ha nedan angivna lydelse. 

dds att i balken skall införas en ny raragraf. 12 kap. n7 <• ~- a\· nedan 
angivna lydelse. 

N111·111"011dc lydelse Fiireslug('/I /_1·dd.ff 

3 kap. 

3 ~ 

Den som ämnar utföra gr~ivning eller liknande arbete rä sin mark skall 
vidtaga varje skyddsiitgiird som kan anses nölh·iindig for att fiirehygga 
skada pf1 angriinsandc mark. Han skall ers~itta skada som urpkommer till 
följd av att han eller n~igon <;l•m han anlitat underlätit att vidtaga sildan 
:'1tg~ird eller i annat h~mseemk hrustit i omsorg vill arhetets utföranlle. 

Medför skyddsiltg:ird uprenharli
gen högre kostnad än den skada 
som ätgärden avser att förebygga. 
får åtgärden underl:itas. Skadan 
skall dock ersiittas. Om det he
gäres. skall pant eller horgl'11 enligt 
11tsiilrni11Rslage11 ( 1877:31 s. I I stiil
las hos länsstyrelsen till siikah!'t 
för ersättningen innan arhetet bör
jar. 

Medför skyddsi1tgiird uppenharli
gen högre kostnad iin den skada 
som i1tgiirdcn avser att förehygga. 
frir ~1tgilrden underlåtas. Skadan 
skall dock ersiittas. Om det be
giires. ~kall .1d/.:.crhet enligt 1·11d som 
siigs i 2 kap. 11t.1ii/..11i11gshal/..e11 stiil
las hos liinsstyrclsen för ersättning
en innan arbetet bi\rjar. 

Är byggnad eller annan anläggning som hör till angriinsande mark. till 
följd av vf1rdslöshet vid uppförandet eller hrist i undcrhiillet. av sådan 
beskaffenhet att si1rskild skyddsåtgärd är nödvändig för att fi_irehygga 
sk:1da med unlcdning av arbete som icke sträckes nedanför vanligt kiillar
djup. skull åtgiirden hekostas av den angränsande markens ägare. 

Åtgärd för att förebygga skada 
till följd av griivning eller liknande 
arbete får vidtagas på annans mark. 
om det är nödviindigt för att undvi
ka oskälig kostnad eller annan syn
nerlig olägenhet. Skada och intrång 
skall ersättas. om markens ägare ej 
är skyldig att hekosta arbetet. Om 
det hegäres. skall pant eller horgcn 
enligt 11ts1.il..11i11gs/agc11 ( 1~77: 31 s. 
I J ställas hos länsstyrelsen till .Hi
kcrhet för ersättningen innan arhe
tet börjar. 

Åti;:ilrd for att förebygga skada 
till följd av griivning eller liknande 
arbete fiir vidtagas pa annans mark. 
om det är nödvändigt för all undvi
ka oskälig kostnad eller annan syn
nerlig olägenhet. Skada och intrång 
skall ersiittas. om markens ägare ej 
iir skyldig att hekosta arbetet. Om 
det hegiires. skall siikcrhet enligt 
1·11d som siigs i 2 kap. 11ts1i/.:.11i11gs
b11/ken ställas hos liinsstyrelsen för 
asiittningen innan arbetet hör.iar. 
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Nu1·arandl' lydelse Fiire.1lagn1 lydl'i.l't' 

6 kap. 

I 0 * 
Ansvaret för inteckning som be

viljats i flera fastigheter vilar pä var 
och en av fastigheterna till det he
lopp som faller på fastigheten efter 
förhållandet mellan dennas särskil
da värde och sammanlagda värdet 
av alla fastigheterna. Som fastig
hets värde gäller därvid taxerings
värdet för året innan inteckningen 
söktes eller. om särskilt taxerings
värde då ej fanns för fastigheten. 
det taxeringsvärde som därefter 
först fastställes. Om någon av fas
tigheterna skall säljas utmätnings
vis och taxeringsvärde som angivit~ 
nu icke finns för var och en av fas
tigheterna. gäller de vLirden som 
ö1·erexekt1tor låter tlsiitta .fi1stighc
terna enligt lagen (197 I :494) om 
exekutii· försii/jning a1· Jiist C!U'fl

dom. 

Ansvaret fiir inteckning SL)!TI hc
viljats i flera fastigheter vilar på var 
och en av fastighetc:rna till det be
lopp som faller pil fastigheten efter 
förhf1llandet mellan dennas siirskil
da viirde och sammanlagda viirdet 
av alla fastigheterna. Som fastig
hets viirde giiller diirvid taxerings
värdet for {iret innan inteckningen 
söktes eller. om siirskilt taxerings
värde då ej fanns för fastigheten. 
det taxeringsviirde som diircfter 
först fastställes. Om nägon av fas
tigheterna ~kall siiljas utmiitnings
vis och taxeringsviirde som angivits 
nu icke finns för var och en av fas
tigheterna. giiller de viirden stm1 

tlsiills .fi1stight'll'ma enligt I:! kap. 
11tsiik11i11gshalkt'11. 

Kan borgenär ej erhålla betalning ur köpeskillingen för intecknad fastig
het med det belopp för vilket fastigheten svarar enligt första stycket. 
svarar de övriga fastigheterna för äterstoden av beloppet med fördelning 
efter där angivna grunder. Kan ur någon av dessa fastigheter betalning ej 
erhållas för dess andel i återstoden. fördelas bristen pil samma sätt mellan 
de återstående fastigheterna. 

Efter exekutiv försäljning av fas
tighet gäller upplåtelse av nyttjan
derätt. servitut eller rätt till elek
trisk kraft mot den nye ägaren en
dast om försäljningen skett under 
förbehåll om rättighetens bestånd 
enligt lagen ( 197 I :494 J om exekutiv 
f<Jrsiiljning al' fast egemlom ellfr 
rättigheten enligt samma /ag är 
skyddad utan förbehåll. 

Bestämmelser om verkan av un
derlåtenhet att uppsäga arrende- el
ler hyresavtal som enligt första 
stycket ej gäller mot ny ägare finns i 
lagen (1971 :494) om exekuti1· för
säljning ai· fast egendom. 

Efter exekutiv försäljning av fas
tighet gäller uppliitelse av nyttjan
derätt, servitut eller rätt till elek
trisk kraft mot den nye ägaren en
dast om försiiljningen skett under 
förhehäll om rättighetens bestiind 
enligt 1 :! kap. 111sök11ing.1halke11 el
ler rättigheten enligt samma kapitel 
är skyddad utan förbehåll. 

Bestämmelser om verkan av un
derlåtenhet att uppsäga arrende- el
ler hyresavtal som enligt första 
stycket ej gäller mot ny ägare finns i 
I:! kap. 11tsiik11i11gshalkc11. 
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Fi.irn/agcn /rdd.H' 

8 kap. 

H 
Uppsiigcs arremkavtal med an

ledning av att arrenderätten är för
verkad. upphör avtalet att gälla pii 
den fardag som intriiffar närmast cf
tt:r uppsiigningen. om ej riitten eller 
ii1·1·rexck11tor finner skäligt ålägga 
arrendatorn att avflytta tidigare el
kr annat följer av 25 *· 

llppsiiges arrendeavtal med an
ledning av att arrenderiitten iir fiir
verkad. upphör avtalet att g~illa pi'i 
den fardag som inträffar närmast i:f
ter uppsiigningen. om ej rätten fin
ner skiiligt f1Higga arrendatorn att 
avflytta tidigare eller annat följer av 
25 §. 

Om arrendeavtal uppsiiges av annan orsak som ger jordiigare eller arren
dator rätt att fråntriida avtalet. upphör avtalet att giilla på den fardag som 
inträffar niirmast efter sex miinader fr<°m uppsiigningen. Sker uppsiigningen 
innan arrendatorn tilltriitt arrendestiillct. upphör avtalet dock genast att 
giilla. 

Fardag är den 14 mars. 

12 kap. 

67 (/ ~ 

Talan mot heslut 111· liinsstyrdsen 
med anledning 111· ncdsiittnin[.: en
ligt 2 I ~ fi'irs i lwl'l"iittcn genom he
s1·iir. 

13 kap. 

26 § 

Bestämmelserna i 11tsiik11i11gsla
i:<'n Il R77: 3 J s. 11. la}.!en (1971:494> 
om cxckutii· fi'irsii(ining m· f{isl 
egendom. lagsökningslagen 
( 1946: 808) och konkurslagen 
( 1921: 225 l angående fast egendom 
och rättighet däri iiger mo1s1·t1run-
de 1illiimp11i11g i fråga om tomträtt. 

Bestämmelserna i 111siikni11gshal
k1·n. lagsökningslagcn ( 1946: 808) 
och konkurslagen I 1921: 225) an
gående fast egendom och rättighet 
däri tilliimpas ocksä i fråga om 
tomträtt. 

Vid expropriation eller liknande tvängsförvärv som avser tomträtt är 
denna likställd med fast egendom. 

19 kap. 
21 §~ 

Har fast egendom eller tomträtt 
utmätts eller tagits i anspråk Ke-
1111111 hetalningssiikring eller har be
träffande fast egendom eller tomt
rätt som ingår i konkursbo begärts 
försäljning i den ordning som gäller 
för utmätt sådan egendom eller har 
utmätningen upphävts eller frågan 

2 Senaste lydelse 1978: 884. 

Har fast egendom eller tomträtt 
utmätts eller har heträffande fast 
egendom eller tomträtt som ingär i 
konkursbo begärts försäljning i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom eller har utmätningen 
upphävts eller frågan om egendo
mens försäljning av annat skäl för-
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Ntll'11r;mdc /rde/.11· 

om cgcnJomcns försiil.ining av an
nat skiil förfallit l'lla har hl'tal-
11i11gs.1iikri11g,·11 11/>/>hiirt ull giilla. 
skall anteckning diirom göras i fas·
tighctsboken cller tomtriittshoken_ 
Anteckning att egendomen försiilts 
utmi1tningsvis skall ske niir hand
ling som visar köpeskillingens fi_ir
dclning inkommit. 

Lagfi'irs/11 [?1'11 I .'i 

fallit. skall antcckning diirom gliras 
i fastighetsblikcn eller tomtrattsbo
kcn. Anteckning att egendomen 
forstilts utmi·itningsvis skall ske niir 
handling som visar ktipcskillingens 
fiirdclning inkommit. liar {1111 
l'gl'ndom l'lll'r 101111riill hd11g/.1 med 
k 1·ar_1·111d eller 1agi1.1 i 11111prlik gc-
110111 hcw/11i11g.1si1kri11g dia h11r 1•11 
sådan 1/1giird ll/'f'hiil'f.1 eller 1'ilcr
gå11. skall a11/ct'k11ini: iliirom ock.1ti 
giirns i j(1.1·1i).:fll't.1hokc11 eller 1111111-
rii11.1/1oke11. 

Om inverkan på inteckning eller inskriven rättighet av exekutiv försiilj
ning eller av expropriation eller liknande tvångsförvärv eller av myndig
hets fördelning av medel skall anteckning göras i fastighetsbokcn eller 
tomtriittsboken när anmälan, bevis eller fördelningsliingd som utvisar för
hållandet inkommit. 

Förekommer i övrigt i lag eller annan författning bestiimmelse om att 
visst förhiillande skall antecknas i fastighetsbok eller tomtriittsbok. giiller 
besliimme:lsen. 

20 kap. 
fi §-' 

Lagfartsanslikan skall avslas. om 
I. fångeshandlingen ej ingivits. 
2. fångeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag. 
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen inneh<iller vill

kor. som enligt 4 kap. 4 eller 28 §medför att förvärvet är ogiltigt. 
.:1. förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7-9. 28 eller 29 * eller 

eljest i lag föreskriven tid för ansökan om fastighetsbildning försuttits eller 
ansökan dilrom avslagits eller sådant forviirv eljest enligt lag iir ogiltigt. 

~- överlåtelsen står i strid med en möt överlf1taren gällande inskriinkning 
i hans rätt <lit förfoga över egendomen och. när överlåtelsen skedde. lagfart 
ej var beviljad för överlåtaren eller. om så var fallet. iirende om anteckning 
i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget pii inskrivningsdag. 

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. I 
.::ller 4 ~ äger företräde framför sökandens förvärv. 

7.- fastigheten sålts exekutivt till 7. fastigheten sålts exekutivt till 
annan än sökanden och försäljning- annan än sökanden och försäljning-
en enligt 213 a § I mom. 11/siik- en enligt /./kap. 111siik11i11.r:shalkt11 
11i11gs/iige11 I 1877: 31 s. I J äger före- äger företräde framför dennes för-
triide framför dennes förvärv. värv. 

R. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets till
stånd och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd försuttits 
eller ansökan därom avslagits, 

9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller ej kan 
göras gällande. 

' Senaste lydelse 1973: 1133. 
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N111·11ra11de lydelse 

~I kar. 

n 
Ansökan om inskrivning skall avslås. om 
I. urrl[1telsehandlingen ej ingivits. 
,., föreskrifterna i 13 kar. 1-4 och 6 ** ej iakttagits. 
3. lagfart e.i är sökt för urplåtaren. 
4. inskrivning i fastigheten iir beviljad eller sökt. 

5. fastigheten är utmiitt. 5. fastigheten har 11tmiit1.1, hc•-
/ag1s med k1·ars{(/d eller tagits i 1111-

språk genom he1a/11i11gn·iikri11g och 
l'tt iire11de a11gtle11d(' anteclwi11g 
om cl1giirde11 har tagits llflfl senast 
pä de11 i11sk1"i1'11i11gsdag då i11sk1fr-
11ing siiks, 

6. det iir urrenbart att upplåtelsen pä annan grund är ogiltig eller ej kan 
göras gällande. 

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare in
skrivningsdag. skall hchandlingen av ansökan om inskrivning av tomträt
ten uppskjutas till samma dag. 

5 §4 

Ansökan om inskrivning av avtal om sådan iindring i tomträttens inne
håll som avses i 13 kap. 21 *får göras av fastighetsägaren eller tomträttsha
varen sedan tomträtten inskrivits. Om sådan inskrivning gäller i tillämpliga 
delar 2-4 §§med följande avvikelser. 

Är inteckning förut beviljad eller 
sökt i tomträtten eller är inskriv
ning av nyttjanderätt, servitut eller 
rätt till elektrisk kraft förut beviljad 
eller sökt i denna eller sökes sådan 
inskrivning samma dag. får ansö
kan om inskrivning av avtal som 
avses i första stycket bifallas endast 
om rättighetshavaren medgivit in
skrivning av ändringsavtalet eller 
detta är väsentligen utan betydelse 
för rättighetshavarcns säkerhet. 
Om fastigheten eller tomträtten ut
mätts eller tagits i anspråk genom 
betalningssäkring .fi"ire den dag då 
inskrivning sökes. gäller vad som 
sagts nu om rättighetshavaren iiven 
utmätningssökanden eller den bor
_f!e11iir för vars fordran betalnings
säkring ägt rum. 

•Senaste lydelse 1978: 884. 

Är inteckning förut beviljad eller 
sökt i tomträtten eller är inskriv
ning av nyttjanderätt. servitut eller 
riitt till elektrisk kraft förut beviljad 
eller sökt i denna eller sökes sådan 
inskrivning samma dag. får ansö
kan om inskrivning av avtal som 
avses i första stycket bifallas endast 
om rättighetshavaren medgivit in
skrivning av ändringsavtalct eller 
detta är väsentligen utan betydelse 
för rättighetshavarens säkerhet. 
Om fastigheten eller tomträtten har 
utmätts. he/agts med kmrstad eller 
tagits i anspråk genom betalnings
siikring och elf iirende angående 
ameck11inR om åtRiirden har faRits 
upp senast på den i11skrirningsdt1R 
då inskrivning sökes. gäller vad 
som sagts nu om rättighetshavaren 
även utmätningssökanden eller den 
för vars anspråk kl'arstnd eller be
talningssäkring ägt rum. 
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Nm·arande lydelse Föreslagen /ydd.1·e 

Är avtal som avses i första st}'cket beroende av att fastighetshildning 
äger rum. får ansökan bifallas endast om nämnda åtg~inl kommit till stiind. 

I avvaktan på att hinder som anges i andra eller tredje stycket undan
röjes skall ansökan förklaras vilande. 

6§ 

Framgår av anteckning i tomträttsboken eller upplyses eljest att tomträt
ten upphört enligt 13 kap. 19 §.skall anteckning om tomträttens upphöran
de göras i boken. 

Ansökan om <lödning av tomt
rättsinskrivning i fall som anges i 13 
kap. 22 ~ får ej bifallas. om inskriv
ning i tomträtten är beviljad eller 
sökt eller om tomträtten är utmätt. 

Ansökan om dödning av tomt
rättsinskrivning i fall som anges i 13 
kap. 22 § får ej bifallas. om inskriv
ning i tomträtten är beviljad eller 
sökt eller om tomträtten har 111-

miitts, belagts med harstad eller 
tagits i anspråk gl'nom het11/11i11gs
siikring vch ett ärende 11ngilendc 
anteckning om ätgiirden har tagits 
upp senast pil den i11skri1'11i11gsd11g 
då dödnini.: söks. 

22 kap. 
H·I 

Ansökan om inteckning skall avslås, om 
I. föreskrifterna i 2 § icke iakttagits, 
2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighetshoken 

inteckning ej får beviljas i fastigheten. 
3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sök!. 
4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller 

genom expropriation eller liknande tvångsförvärv. 
5. sökanden är i konkurs eller försättes i konkurs den dag då inteck

ningen sökes samt fastigheten hör till konkursboet. 

6. del {/\' jilstigheten är 11tmiitt 
el/a utmätes den Jag då inteck-
11ini.:e11 siik.es, 

7. del m• fasti1-:heten har tagits i 
anspråk 1-:enom betalnin1-:ssiikrin1-: 
l'iler tages i anspråk den daR dä 
inte< ·/..ninJ?en sökes, 

8. ärende angående anteckning 
enligt 7 § förköpslagen (1967:868) 
att kommun beslutat utöva förköps
rätt i fråga om egendomen upptagits 

~Senaste lydelse 1978: RR4. 

2 Rihdai;en 1980/81. I sam/. Nr 84 

6. en del m· ji1stigllete11 har 111-

miitts eller tagits i anspråk 1:1·110111 
betalni11g.uiikri11g eller .fi1stigl1('te11 
eller en del m· fasti1-:hete11 liar h1·
la1-:ts med kl'lirstad och ett iirc11dc 
angående anteckning om åtgiirdcn 
har tagits upp senast pä de11 in
skril'l1i11gsdag dd inteck11i11ge11 
söks, så1•ida l'.i ansii/.:ni111:c11 har 
medgetts al' kronofo1-:dem\'lldighe
ten, 

7. ärende angående anteckning 
enligt 7 ~ förköpslagen ( 1967: 868) 
att kommun beslutat utöva förköps
rätt i fråga om egendomen upptagits 
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Nul'uru11de lyd1•'8c 

pä inskrivningsdag och ansökning
en göres av den som överlåtit egen
domen. 

LagJiirs/agen 18 

Fi'>reslagt•n /_wfrlst• 

pä inskrivningsdag och ansökning
en göres av den ..;om överlatit egen
domen. 

Har iirende angiiende lagfart för sökanden uppskjutits till senare inskriv
ningsdag. skall behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas till 
samma dag_ 

23 kap. 

2 ~ 

Ansökan om inskrivning skall avslås. om 
I. den handling pa vilken rättigheten grundas ej ingivits. 
2. föreskrift i lag heträffandc sådan upplåtelse som ansökan angär icke 

iakttagits och föreskriften ej avser giltigheten av endast visst forbehäll. 
3. upplåteben stär i strid med en mot uppliltaren giillande inskriinkning i 

hans ritt t att förfoga över egendomen och. när uppl<itelsen skedde. lagfart 
ej var heviljad för upplåtaren eller, om så var fallet. iirende om ante1.:kning i 
fastighetsboken av inskrilnkningen var upptaget pii inskrivningsdag, 

4. inskrivning av tomträtt i fastigheten är heviljad eller sökt. 
5. fastigheten före uppl{1telsen överlåtits till n.:igon vars förvan· enligt 17 

kap_ I eller 4 ~ hger företräde framför upplåtelsen. 
6. fastigheten före upplåtelsen frångåll upplätaren pii grund av exekuti\ 

försäljning eller genom expropriation eller likmmde tvångsförviirv. 

7_ uppliltelsen av<,er arrende eller 
hyra som enligt förhehåll i upplå
telsehandlingen icke får inskrivas. 

8. upplfitelsen avser rätt till elek
trisk kraft och skriftligt medgivande 
till inskrivning icke föreligger. 

9. det iir uppenbart att upplåtel
sen av annan grund är ogiltig eller 
att rättigheten upphört eller av an
nat skäl ej kan göras gällande. 

7 . . t<1stighete11 har helagts med 
k1·ar.1·111d och ett ärende 1111)!iie11dc 

011reck11i11g 0111 Al'{/rS/aden har 111-

1-tits upp sena.it pil den i11skril'lli11g1-
dag di/ inskril'l1ing siiks. 

8. upplåtelsen avser arrende eller 
hyra som enligt förbehåll i uppli1-
telsehandlingen icke får inskrivas. 

9. upplåtelsen avser riitt till elek
trisk kraft och skriftligt medgivande 
till inskrivning icke föreligger. 

10. det är uppenbart att upplfrtel
sen av annan grund är ogiltig eller 
att rättigheten upphört eller av an
nat skäl ej kan göras giillande. 

Har ärende angående lagfart för uppfataren uppskjutits till senare in
skrivningsdag. skall behandlingen av ansökan om inskrivning uppskjutas 
till samma dag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Om fördelningssammanträde efter exekutiv auktion hålls av överexeku

tor efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna, gäller 6 kap. 12 §i dess 
äldre lydelse. 

När ett mål angående avhysning av en arrendator handläggs av överexe
kutor efter ikrafttriidandet. tillämpas 8 kap. 4 § i dess äldre lydelse. 

El! ärende om nedsättning av hyresbelopp enligt 12 kap. 21 *·som är 
anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet. skall även därefter hand
läggas av överexekutor. dock längst till utgången av år 1982. 
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Vad som <igs om !.: var,!ad i I 9 kap. 21 ~. 21 kap. 2. 5 och n ~~. n kap .. \ 
~och 23 kap. 2 ~ i deras nya lydelse giiller iiven skingringsfiirhud som har 
meddelats före ikraftträdandet. 

11 Fiirslag till 

Lag om ändrini;! i lagen ( 19i3: 188) om arrendenämnder och hyres
nämnder 

Hiirigenom föreskrivs all 7 ~ lagen ( 1973: 1881 om arrendenämnder och 
hyresniimnder 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11r1111d,· /_\"ddse 

Arrende-. hyres- eller hostads
rättstvist för för iindamftl som avses 
i I* f"iirsta styekei I eller 2 eller 4 ~ 
första stycket I - 3 av part hänskju
tas till nämnd. om tvisten ej iir an
hängig vid domstol eller hos ii1·er
c>xc/..111or e/la skiljemiin. 

Fiircslagen lvdclsl' 

Arrende-. hyres- eller hostads
riittst vist fftr för ändamiil som avses 
i I ~ första stycket I eller 2 eller 4 * 
första stycket I - 3 av part hänskju
tas till niimnd. om tvisten ej iir an
hängig vid domstol eller hos skilje
miin. 

I tvist. som iir anhängig vid domstol. kan domstolen förordna att tvisten 
fon: mälets avgörande skall i sin helhet eller i viss del hänskjutas till nämnd 
for medling. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1982. 
Om en tvist är anhiingig hos överexckutor efter ikraftträdandet. tilliim

pas 7 ~ i dess äldre lydelse. 

12 Förslag till 

Lag om ändring i jordförvärvslagen (1979: 230) 

Härigenom föreskrivs att In och 17 ** jordfi.irvärvslagen ( 1979: 230) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·tir1111dc lvdc/se Fiircslagcn lydelse 

16 ~ 

Egendom som har förviirvats ge
nom inrop pi't exekutiv auktion un
der si\dana förhållanden att för
värvstillstånd skulle ha kriivts vid 
vanligt köp skall åter avyttras inom 
två år efter det att auktionen vunnit 
laga kraft. om inte dessförinnan 
niimnda förhållanden har upphört 
eller inroparen har fött tillstånd att 

1 Lagen omtryckt 1980: 97. 

Egendom som har förviirvats ge
nom inrop på exekutiv auktion un
der sådana förhållanden att för
värv~tillstiind skulle ha krävts vid 
vanligt köp skall åter avyttras inom 
två i'tr efter det att auktionen vunnit 
laga kraf"t. om inte dessförinnan 
nämnda förhållanden har upphört 
eller inroparen har fått tillstånd att 
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N un1ru11de lydelse 

behälla egendomen. Har inropet 
skett för att skydda fordran. för vil
ken inroparen har panträtt i egen
domen, eller någon hans rättighet 
som är inskriven i den. får länssty
relsen på ansökan medge skäligt an
stånd med avyttrande!. om det är 
sannolikt att förlust annars ~kulle 
uppkomma för inroparen. Avyttras 
inte egendomen inom föreskriven 
tid. skall länsstyrelsen på framställ
ning av lantbruksnämnden förordna 
att egendomen skall säljas på of
fentlig auktion enligt 17 §. 

Lagfi"irsla1.:e11 20 

Fijreslagen lydelse 

behålla egendomen. Har inropet 
skett för att skydda fordran. för vil
ken inroparen har panträtt i egen
domen, eller någon hans rättighet 
som är inskriven i den, får länssty
relsen på ansökan medge skäligt an
stånd med avyttrandet. om det är 
sannolikt att förlust annars skulle 
uppkomma för inroparen. Avyttras 
inte egendomen inom föreskriven 
tid. skall länsstyrelsen på framställ
ning av lantbruksnämnden förordna 
att egendomen skall säljas m· kro
nofi1gdemyndigheten på offentlig 
auktion enligt 17 §. 

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skall göras i det köpe
brev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och. när 
lagfart söks. införas i fastighetsboken. om inte sökanden visar att av
yttringsskyldigheten har upphört. 

I fråga om tillstånd att behålla egendom gäller i tillämpliga delar bestäm
melserna om förvärvstillstånd i 3-8§§ med undantag av 4~ första stycket 
I samt i IO och 11 §§. 

17 § 

Har länsstyrelsen förordnat om auktion enligt 16§ och har inroparen 
dessförinnan eller senare avyttrat egendomen, skall förordnandet trots 
detta gå i verkställighet. om inte lantbruksnämnden återkallar sin fram
ställning i ärendet. 

I övrigt skall så anses och med 
ärendet i tillämpliga delar så för
faras som om egendomen hade bli
vit utmätt för fordran med bästa 
förmånsrätt efter sådana rättigheter 
som besvärade egendomen redan 
vid den exekutiva auktionen och 
som har företräde framför alla be
fintliga fordringar. Även om det i 
enlighet härmed bestämda skydds
beloppet täcks, får försäljning inte 
ske. om ej den bjudna köpeskilling
en täcker även det värde som i 
ärendet har åsatts egendomen en
ligt lagen (1971:494) om exeklllfr 
Jörsälj11inx m· fast egendom eller. 
om ägaren eller innehavare av ford
ran som är förenad med panträtt i 
egendomen i god tid före auktionen 
har påkallat särskild värdering, det 
värde vartill egendomen kan upp
skattas av värderingsmän som 

I övrigt skall så anses och med 
ärendet i tillämpliga delar så för
faras som om egendomen hade bli
vit utmätt för fordran med bästa 
förmånsrätt efter sådana rättigheter 
som besvärade egendomen redan 
vid den exekutiva auktionen och 
som har företräde framför alla be
fintliga fordringar. Även om det i 
enlighet härmed bestämda skydds
beloppet täcks, får försäljning inte 
ske. om ej den bjudna köpeskilling
en täcker även det värde som i 
ärendet har åsatts egendomen en
ligt / 2 kup. utsökningshalken eller, 
om ägaren eller innehavare av ford
ran som är förenad med panträtt i 
egendomen i god tid före auktionen 
har påkallat särskild värdering. det 
värde vartill egendomen kan upp
skattas av värderingsmän som läns
styrelsen utser. Egendomen får säl-
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Nuvarande lydelse 

iil'crexek11tor utser. Egendomen får 
säljas endast till den som har fått 
förvärvstillstånd eller enligt 2 § 1. 2, 
4 eller 9 får förvärva egendomen 
utan sådant tillstånd. Avges vid 
auktionen bud som sålunda får an
tas, skall försäljning ske, även om 
innehavare av fordran bestrider 
det. Vad utsökning.1·/agen (1877:31 
s. I) i fi·clga om fördelning av köpe-
skilling föreskri1•er beträffande gäl-
denären skall i ärende som al'ses 
här tillämpas på ägaren. 

Lagförslagen 21 

Föreslagen lydelse 

jas endast till den scim har fått för
värvstillstånd eller enligt 2 § I, 2. 4 
eller 9 får förvärva egendomen utan 
sådant tillstånd. Avges vid auk
tionen bud som sålunda får antas. 
skall försäljning ske, även om inne
havare av fordran bestrider det. 

Kommer försäljning inte till stånd vid auktionen får lantbruksnämnden 
inom två år efter det att auktionen har vunnit laga kraft hos länsstyrelsen 
påkalla förordnande om ny auktion. Framställs inte sådan begäran inom 
föreskriven tid eller avges inte heller vid den senare auktionen bud som får 
antas, är frågan om försäljning av egendomen förfallen. 

Kostnad i samband med auktion som inte har lett till försäljning betalas 
av statsmedel. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Ett ärende om försäljning enligt 17 § som är anhängigt hos överexekutor 

vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock 
längst till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas 
till kronofogdemyndigheten. om det är lämpligt. 

13 Förslag till 

Lag om ändring lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 
m.m. 

Härigenom föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen ( 1975: 1132) om förvärv av 
hyresfastighet m. m. 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu\'Qrande lydelse 

6§ 

Egendom, som förvärvats genom 
inrop på exekutiv auktion under så
dana förhållanden att förvärvstill
stånd skulle ha krävts vid vanli~t 
köp. skall åter avyttras inom två ar 
efter det att auktionen vunnit laga 
kraft, om ej dessförinnan nämnda 
förhållanden upphört eller inro
paren antingen fått besked från 

1 Lagen omtryckt 1979: 307. 

Föreslagen lydelse 

Egendom. som förvärvats genom 
inrop på exekutiv auktion under så
dana förhållanden att förvärvstill
stånd skulle ha krävts vid vanligt 
köp, skall åter avyttras inom två år 
efter det att auktionen vunnit laga 
kraft, om ej dessförinnan nämnda 
förhållanden upphört eller inro
paren antingen fått besked från 
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kommunen att prövning ej piikallas 
elkr erh{illil hyrcsnämndcns till
sti!nd att behillla egendomen. Har 
inropet skett för att skydda någon 
inroparens fordran, för vilken han 
har pantriitt i egendomen. eller nå
gon hans rättighet, som är inskriven 
däri. fiir länsstyrelsen på ansökan 
medge skäligt anstånd med egendo
mens avyttrande, om sannolika 
sbl visas att i annat fall förlust 
skulle uppkomma för inroparen. 
Avyttras ej egendomen inom före
skriven tid. skall länsstyrelsen på 
framstiillning av kommunen eller 
hyresnämnd<:n förordna att egendo
men skall säljas på offentlig auktion 
enligt hestämmelserna i 7 §. 

LagJi'irsluge11 

Fiire.,/ugi-11 lvdel.H' 

kommunen att prövning c:j p{ikallas 
eller erhiillit hyrc:sniimndcns till
st[rnd att heh{1lla egendomen. Har 
inropet skett for att ..,kyl.Ida n;\gon 
inroparens fordran. för vilken han 
har pantr:itt i egendomen. <:lin nii
gon hans r<ittighd. som iir inskriven 
diiri. fär länsstyr<:lsen p{i ansökan 
medge ~kiiligt anstilnJ med egendo
mens avyttrande. om sannolika 
skäl visas att i annat fall förlu~t 
skulle uppkomma fi.ir inroparen. 
Avyttras ej eg<:ndomen inom före
skriven tid, skall länsstyrelsen p;i 
framställning av kommunen eller 
hyresniimnden förordna att egendo
men skall säljas m· kro11t~f(1gde111v11-

dighete11 på offentlig auktion enligt 
.bt:stämmclserna i 7 §. 

Anteckning om bestämmelserna i första stycket skall göras i Jet k<:.ipe
brev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och, när 
lagfart ~ökes. införas i fastighetsboken. om sökanden iekt: visar att avytt
ringsskyldigheten upphört. 

Bestämmelserna i 4 §gäller i fråga om tillstilnd att hchålla egendom. 

Har förordnande meddelats enligt 6 § och har inroparen dessförinnan 
eller senare avyttrat egendomen. skall förordnandet trots detta gi1 i verk
ställighet, om kommunen eller hyresnämnden icke ilterkallar sin framstiill
ning i ärendet. 

I övrigt skall så anses och med 
ärendet i tillämpliga delar så för
faras, som om egendomen blivit ut
mätt för fordran med bästa för
månsrätt däri efter, i förekomman
de fall. sådana rättigheter som be
svärade egendomen redan vid den 
exekutiva auktionen och har före
träde framför alla befintliga ford
ringar. Även om det i enlighet här
med bestämda skyddsbeloppet 
täckes, får försäljning dock ej ske 
om ej den bjudna köpeskillingen 
täcker även det värde som i ärendet 
har åsatts egendomen enligt la!-:en 
(1971 :494) om exekuri\• försä(ining 
a1• fast <'f.!l'!ldom eller. om ägaren 
eller innehavare av fordran som är 
förenad med panträtt i egendomen i 
god tid före auktionen påkallat sär-

I övrigt skall sä anses och med 
ärendet i tillämpliga delar si1 för
faras. som om egendomen blivit ut
mätt för fordran med biista för-
månsrätt däri efter. i förekomman
de fall. sådana rättigheter som be
svärade egendomen redan vid den 
exekutiva auktionen och har före
träde framför alla hefintliga ford
ringar. Även om det i enlighet hiir
med bestämda skyddsheloppt:t 
täckes. fär försäljning dock t:j ske 
om ej den bjudna köpeskillingen 
täcker även det värde som i iirendet 
har åsatts egendomen enligt /2 kap. 
11tsiik11in>1sbalken eller. om ägaren 
eller innehavare av fordran som är 
förenad med panträtt i egendomen i 
god tid före auktionen påkallat sär
skild värdering. det värde vartill 
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N111·,11·111ulc /_1·cfr/.1,· 

skild viirdering. del viirde vartill 
egcn<lomen uppskattas av viir<le
rinµsmiin som ii1'1'1"l'Xt'k11tor utser. 
Egendomen riir säljas endast till 
<len som fot I besked frim kom
munen att prövning ej piikallas. er
hi\llit förviirvstillstän<l eller enligt 
2 ~ 2. 3. 4 eller 9 far förviirva egen
domen utan sitdant tillst~lnd. Avges 
vid auktionen hud som s{ilunda for 
antagas. skall forsiiljning ske iivcn 
om innehavare av fordran bestrider 
det. h1</ 111.1"iik11i11gs/age11 (I 1577: 31 
.1. I i i .fi'äga 0111 .fi"irJdning m· kii-
f't'skilling fiireskri1'('r hetriijfi111cle 
giilcle1frircn skall i iircnde som 
t11'.1e.1 här til/ii11111a.1 pii iigaren. 

Lagli"irslagen 23 

Fiirt'slagen lvdc/se 

egendomen uppsk<illas av viirde
ringsmiin som lii11.1styrc/.1,·11 utser. 
Egendomen för siiljas endast till 
den som fatt besked friin kom
munen att prövning ej piikallas. er
h<illil fdrviirvslillsliind eller enlig! 
2 * 2. 3. 4 eller 9 far förviirva egen
domen utan sådant tillstiind. Avges 
vid auktionen hud som sålunda far 
antagas. skall försiiljning ske iivcn 
om innehavare av fordran bestrider 
det. 

Kommer försäljning ej till st;1nd vid auktionen. far kommunen eller 
hyresniimnden inom två år efter del att auktionen vunnit laga kraft hos 
lansstyrclscn p~1kalla förordnande om ny auktion. Framställes ej sådan 
begiiran inom föreskriven tid eller avges ej heller vid den senare auktionen 
hud .som fiir antagas. iir frägan om försäljning av egendomen förfallen. 

Kostnad i samband med auktion. som ej lett till försäljning. betalas av 
statsrncdel. 

Dcnna lag träder i krafl den I januari 1982. 
Elt iircnde om försäljning enligt 7 ~ som är anhiingigt hos övcrexekutor 

vid ikrafltriidandet skall iiven därefter handläggas av övercxckutor. dock 
liingst till utgängen av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överliimnas 
till kronofogdemyndigheten. om det är lämpligt. 

14 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten 
att förvärva fast egendom m. m. 

Härigenom föreskrivs att 7 och 8 *~lagen ( 1916: 1561 om vissa inskränk
ningar i riitten att förvärva fast egendom m. m. 1 skall ha nedan angivna 
lydebe. 

Nurarande lydelse Fiires/af;?en lydelse 

7 ~" 
Fast egendom. som förvärvats genom inrop på exekutiv auktion under 

sådam1 förhållanden. att tillständ enligt I eller 2 ~ skulle ha krävts vid 
vanligt köp. skall åter avyttras inom två år efter det att auktionen vunnit 

1 Sena~k lydelse av lagens rubrik 197~: ~07. 
'Scm1'te lydebe 1975: 366. 
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N111·t1r1111dl' /_1·dd.'<' hires/ugen /_w/else 

laga kraft. om c_i dessförinnan nämnda förhi\llanden upphört eller inro
pan~n erh~illit tillstfmd att behalla egendomen. Har inropet skett för att 
skydd;i nilgon inroparens fordran. för vilken han har panträtt i egendomen, 
eller n;igon hans riittighet. som iir inskriven diiri. äger liinsstyrelsen på 
ansiikan medgiva skiiligt anstand med egendomens avyttrande. om sanno
lib skiil visas att i annat fall förlust skulle uppkomma för inroparen_ 

A ,·yttra~ ej egendomen inom fö
reskriven tid. skall länsstyrelsen 
förordna att egendomen skall säljas 
pii offentlig auktion enligt bestäm
melserna i 8 ~ eller. om siirskilda 
skiil talu (H\remot. hiinskjuta friigan 
till regeringens prövning. 

Avyttras ej egendomen inom fö
reskriven tid. skall länsstyrelsen 
förordna att egendomen skall säljas 
m· krm1<~((1gdemyndigheten på of
fentlig auktion enligt bestämmelser
na i 8 ~ eller. om särskilda -;käl ta
lar däremot. hänskjuta friigan till 
regeringens prövning. 

Anteckning om bestämmelserna i första och andra styckena skall göras i 
det köpebrev som utfärdas med anledning av den exekutiva auktionen och. 
niir lagfart sökes. införas i fastighetsboken. om sökanden icke visar att 
avyttringsskyldigheten upphört. 

I frilga om tillstand att lieh{11la fast egendom äga bestämmelserna om 
tillstånd till förviirv av sådan egendom i I och 2 §§ motsvarande till
lämpning. Äger länsstyrelsen icke själv avgöra ärendet, skall länsstyrelsen 
med eget utlätande överliimna ansökningen till regeringen. Med förord
nande enligt andra stycket skall i sådant fall anstå till dess ansökningen 
prövats. 

8 ~-
Finnes. sedan förordnande meddelats enligt 7 *·att inroparen dessförin

nan eller senar~· avyttrat egemlomen. äger länsstyrelsen besluta att förord
nandet ej skall gii i verkställighet. 

I övrigt skall sfa anses och med 
iirendet i tilHimpliga delar st1 för
faras. som om egendomen utmiitts 
för fordran med biista förmånsrätt 
diiri efter. i förekommande fall. så
dana rättigheter som besvärade 
egemfomen redan vid den exeku
tiva auktionen och /ul\·11 företriide 
framför alla befintliga fordringar. 
Egendomen mil ej säljas till den 
som är skyldig att söka tillstånd 
diirtill enligt I eller 2 ~ eller enligt 
_jordförviirvslagcn ( 1979: 230) eller 
enligt lagen< 1975: 1132} om förvärv 
av hyresfastighet m. m. men icke 
erhållit sådant tillstånd eller. i fråga 
om sistnämnda lag. fått besked från 
kommunen att prövning enligt la
gen ej påkallas. Avgives vid auk-

' Sena~te lydelse 197'1: 310. 

I övrigt skall så anses och med 
ärendet i tillämpliga delar så för
faras. som om egendomen utmätts 
för fordran med bästa förmånsrätt 
däri efter. i förekommande fall. så
dana rättigheter som besvärade 
egendomen redan vid den exeku
tiva auktionen och har företräde 
framför alla befintliga fordringar. 
Egendomen får ej säljas till den 
som är skyldig att söka tillstånd 
därtill enligt I eller 2 ~ eller enligt 
jordförvärvslagen ( 1979: 230) eller 
enligt lagen ( 1975: 1132) om förvärv 
av hyresfastighet m. m. men icke 
erhållit sådant tillstånd eller. i fråga 
om sistnämnda lag. fått besked från 
kommunen att prövning enligt la
gen ej påkallas. Avgives vid auk-
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Nuvarande lydelse 

tionen bud som sålunda må anta
gas. skall försäljning ske även om 
innehavare av fordran bestrider 
det. \/ad utsöknings/agen (1877: 31 
s. I) i fråga om köpeskillingens för
de/ninR stadgar beträffande gäl
denären skall i ärende som nu 
m·ses Rälla egendomens ä!(are. Be
stämmelsen i 40 .~ första stycket 
andra meningen lagen ( 1971 :494) 
om exekutiv försäljning av fast 
e!(enclom äger icke tillämpning i frå
ga om egendomens försäljning. 

Föreslagen lydelse 

tionen bud som sålunda får anta
gas, skall försäljning ske även om 
innehavare av fordran bestrider 
det. Bestämmelsen i /2 kap. 40 * 
får.Ha stycket a11drn meningen 11/

sökningsbalken äger icke till
lämpning i fråga om egendomens 
försäljning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Ett ärende om försäljning enligt 8 § som är anhängigt hos överexekutor 

vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock 
längst till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan överlämnas 
till kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt. 

15 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1925: 221) om bulvanförhållande i fråga om 
fast egendom 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1925: 221) om bu! vanförhållande 
i fråga om fast egendom 1 

dels att i I och 13 §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "krono
fogdemyndigheten'', 

dels att 2, 6, 11 och 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·awnde lydelse Föreslagen lydelse 

2§2 

Finnes, sedan förordnande med
delats enligt I § andra stycket, att 
egendomen dessförinnan eller sena
re avyttrats, ä!(er överexekutor be
sluta att förordnandet ej skall gå i 
verkställighet. I övrigt skall så 
anses och med ärendet i tillämpliga 
delar så förfaras, som om egendo
men utmätts för fordran med bästa 
förmånsrätt däri efter, i förekom
mande fall, sådana rättigheter som 
besvärade egendomen redan innan 
bulvanförhållandet inträdde och 

1 Senaste lydelse av 13 § 1946: 832. 
2 Senaste lydelse 1967: 267. 

Finnes, sedan förordnande med
delats enligt I § andra stycket, att 
egendomen dessförinnan eller sena
re avyttrats, får kronofogdemyn
digheten besluta att förordnandet ej 
skall gå i verkställighet. I övrigt 
skall så anses och med ärendet i 
tillämpliga delar så förfaras, som 
om egendomen utmätts för fordran 
med bästa förmånsrätt däri efter. i 
förekommande fall, sådana rättig
heter som besvärade egendomen 
redan innan bulvanförhållandet in-
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hurn förrminsriill framför alla he
lintliga fordringar. Egendomen 1111/ 

ej inropas av bulvanen clkr <len för 
vars räkning hulvanfiirh{tllandet in
giith. Avgives vid auktionen bud 
som siilunda 111i1 antagas skall för
siiljning ske iivcn om innehavare av 
fordran bestrider det. Vad 11t.1iik-
11i11g.1/11gc11 i .fi'dg11 0111 .fi1st egen
doms Firsii(ining och kiipeskilli11g
c11.1 .fhrddning i iinigl stadgar he
triif.ii111de giildn1iire11 skall i iirl'ndc 
.10111 1111 a1·ses giilla h11/i·1111c11. Dcn-
111' skall iin•n 1·ara pliktig alt betala 
kostnad -;om ej kan giilJa~ ur den 
förs<Llda egendomen i enlighet med 
198 ~ 11t.11:ik11ings/c1g1'11. Hestiimmel
sen i / 26 .~ 3 1110111. s111n11111 /ag iiger 
ick..: tilliimpning i fri1ga 1Jm egemlo
mens försiiljning. 

Virke och qråfoder. som enligt 
denna lag 1fo111us .f('irhmtnu. s/\0/11 
m· 1/k/agare11 sii(it1s i den ordnini.:. 
som 0111 11t111iifla /iisiiren stadg11s. 
!Jei.:iir. innan fr<igan om förver
kande sl11t/ii.:e11 prii1·at.•. iigare11 av 
virke eller stråfoder. som tagits i 
beslag. aff .f('irsii/jning diirm· skall 
iiga mm. t'llcr .finner, ptl a11111iila11 
m· ,lklagarc. iil·ercxek111or. 1111 Ji1ra 
iir .f('ir 1·irkct.1· eller stl'i(fi>drcts .fi'ir
.11iire/se eller 1111 kostnaden for dess 
förvarande skulle hli\'{/ ~törre iin 
skiiligt iir. fi'irorc/111· ii\·erexek11tor, 
af/ godset skall sii(ias i den ordning 
nyss sagts: och skall i ty fi1/I god
s1·1.1· iig11re, '"" han iir kiind och 
inom rikl'l hoendc, e/i<'r. diir han 
hor utom riÅl'l men inom rikl't har 
kiint omh11d. som iiger ilff .fi'ir ho
nom mottaga .1tii11111ing och m·gfra 
s1•aro111ål, 0111b11Jet genom ä/.:/aga
re11s .fiirsorg de/giros 11nderrii11else 
om a11/.:tio11c11 minst tlfta dagar in-
111111 den lu/llcs. Anmiilan, varom 
hiir m·an sägs. sk11ll 1·ar<1 å(fii(id m· 
ji1/l.1·tii11dig, m· 11·il trul'iirc/iga f'l'I'-

' Senaste lyiklsc 1970: 41 l. 

LaRli'irslagen 26 

Fiirt'.1-/agl'11 ivdel.1e 

triidde och har förmfö1sr{itt framför 
alla befintliga fordringar. Egendo
men filr ej inrnpas av bulvanen eller 
den för var~ rakning hulvanförhiil
landet ing<'11ts. Avgives vid auk
tionen hud som siilundaf(/r antagas 
skall fi.irs~iljning ske även om inne
havare av fordran hestrider det. 
B11/i·1111l'll iir pliktig att betala kost
nad som ej kan gäldas ur den för
st1lda egendomen i enlighet med 17 
k11p. 7 9 11tsiikni11gsh11lke11. Hestiim
melsen i/:! kap. 409 fiirsta .\'/yckcl 
andra meningen 11tsiikningshalkl'l1 
iiger ide tilliimpning i frilga om 
egendomens förs~iljning. 

Virke dler strMod..:r. som har 
.fi.irklarats F>n·erlrnt enligt denna 
lag. skall sii(ias 111· kron1~fi1gdem1·11-

dighetc11. Innan frägan om förver
kande av virke eller stråfoder. som 
har tagits i beslag. h11r prii1'l1l.1 s/111-
ligl, skall egendomen sii/jas 111· 

knm<>fi 1gdemyndigheten. 1>111 

iigaren hegiir det eller ./ilrn ,l('irdig
ger 1111 1•ge11domen .fi'ir.\fiirs eller 
kostnaden for dess forvaramk skul
le hli större iin som iir skäligt. Åkla
garen skall hos kr1nu~fi>gdemy11-

dighl'lc11 1111111iil11. när en fråga om 
.fi'irsii(jning har 11pp/.:ommi1. F1)r
sii(jningen iigc•r rt1111 i den ordning 
som giillerfi>r 111111ii11 his egendom i 
allmiinhct. 
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.11111,·r Jt.1Tkt .fortcck11i11g. 11t1·i.rnnJc 

.~odser.1 miingd och he.1·k1(f/i'11het. 
Siiljo i beslag taget virke t:ller 

st r<iltider. innan det dii1111s .fi"irhm
tl'l. skall. till dcss.fi·ågw1 diiro111 hli-
1·ir s/11rlige11 111·gjord, .fi"irsii(i11i11gs
s1111111wn ncdsiiflas i riksha11kc11 f)() 

. 11/11 siirskilt iir sradgat; och skall 
rnd i 160 ~ 11tsiik11i11gslage11 siigs 
0111 sildana 1111'de/.1 insiittning i 
hankinriit111i11g iiga mot.1·1·arwule 
tillii111p11ing. 

Har domstolen utlåtit sig an
giiende sildant förbud. 1•aro111 i 3 * 
siigs. giilic om klagan över domsto
lens bt!slut vad i rättegiingsbalkcn 
iir stadgat om lwndriickning. 

l.11.l!,fi.ir.1/agen '27 

Fiires/agen /Ydl'i.H' 

Siiljes i beslag taget virke eller 
stråfoder innan det har .fiirklarats 
.fi"in·1.,.kat, .fiir il1f1111n11 llll'lld inte 
heta/as ut innan .fi"ä.r.:a11 0111 .fi"i1T1'1'

kal1lfr har m·gjorts sl11tlig1 . 

Har domstolen utlåtit sig an
giiende sådant förhud som a1·ses i 
3 *· giilla om klagan över domsto
lens beslut vad i riittegångsbalken 
är stadgat om k1'lirs111d. 

12§' 

Klagan iii·cr ii1·cn'.H'k11tors be
slut i iirendi', som on1fiJn11iilcs i I~. 
.f("irl'.I i den ordning. som i l//s1>k-
11i11gs/agen stadgas angilende /.;,/a
gan r'i1·a ii1·crexek11tors 11tsla1-: i 11t
.11i/..11i11pmå/. 

Talan 111ot kro111~fi1gde111yndi1-:hc
tt'lls beslut enligt i/1·111111 lag ji'il'.I i 
den ordning som .fi'ireskrir.1 i 11/.l"iik
ningshalken. 

Över länsstyrelsens beslut i ärende. varom i 3 *sägs. mä ej klagan föras. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
Har en domstol före ikraftträdandet meddelat ett förordnande som avses 

i I * första stycket. skall ärendet även därefter handläggas av överexeku
tor. dock längst till utgången av år 1982. Ärendet far iiven dessförinnan 
överlämnas till kronofogdemyndigheten. om det är lämpligt. Detsamma 
giiller. om ett ärende som avses i 6 ~ första stycket andra meningen är 
anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet. 

Kronofogdemyndigheten får före de nya bestämmelsernas ikraftträ
dande vidta åtgärder för en försäljning enligt 6 §. som skall äga rum efter 
ikraftträdandet. 

I fråga om talan mot överexekutors beslut tillämpas 12 § i dess äldre 
lydelse. 

• Senasfe lydelse 1946: ID:!. 
-' Senasle lydelse 1967: :!67. 
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16 F<irslag till 

Logjiirslagen 28 

Lag om ändring i lagen 11959: 517) om förlängning av tiden för ''issa 
servitut 

Hiirigenom föreskrivs all 5 rn:h 7 *~ lagen ( 1959: 517) om förliingning av 
tiJen för vissa servitut skall ha ned:rn angivna lydelse. 

N111·arnndc lydelse 

Sedan tre månader förflutit från 
det nämnden meddelat beslut. skall 
t:fier ii1·aexek11tors .fi"irordnallLfr 
heslutct gå i 1·crkstiil/ighet lika som 
domstol.i /agakr1!fiiig1111dc dom. 

Då scrvitutstid förlängts i enlig
het med vad i denna lag siigs. skall 
servitutet giilla som om inteckning 
till säkerhet därför beviljats den 
dag. frän vilken förlängningen är all 
räkna. Skall den fastighet som be
sväras av servitutet säljas i den ord
ning utsiikningslagen bestämmer. 
skall servitutet upptagas i den i 
107 fl samma lag 011111ii11111da .fi'ir
teckningen. därest det blivit anmiilt 
till aukriomji"irriittarcn eller eljest 
är för honom känt. 

Fiircslagen lvddse 

Sedan tre manader förflutit från 
det nämnden meddelat beslut . .får 
/>t's/utl't n·rkstii/111.1 1·11/igt vad som 
giil/er om en .wldan ski(iedom .10111 

1/1".l"t'.1· i 3 kap. /6 { 11tsiikni11gshal
/..e11. 

Då servitutstid förliingts i enlig
het med vad i denna lag sägs, skall 
servitutet gälla som om i11skrirni11g 
till säkerhet därl.ör beviljats den 
dag. från vilken förlängningen är att 
räkna. Skall di:n fastighet som be
sväras av servitutet säljas i den ord
ning 11tsiikni11g.1halkc11 bestämmer, 
skall servitutet upptagas i sakiigar
.fiJrteckni11ge11. 0111 det blivit anmält 
till krcm<!fi1gdcmvndighete11 eller el
jest är för 111y11dighete11 känt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har överexekutor förordnat om verkställighet. gäller 5 § i dess äldre 

lydelse. 

17 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1949: 658) om inlösen i vissa fall av rätt till 
gruva m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1949: 658 l om inlösen i vissa fall 
av rätt till gruva m. m. 1 

dels att i I, 2 och 4*§ ordet '"Konungen'" i olika böjningsformer skall 
hytas ut mot "regeringen" i motsvarande form. 

dels att 6 § skall ha nedan angivna lydelse. 

'Senaste lydelse av 4§ 1971: 538. 
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N11\'l1rande lydelse Fiirl'slagl'n lwll'i.l'l' 

6 * 
Har någon till siikerhet för fordran pantriitt i lös egendom. som avstäs 

enligt denna lag, äger han. ändi"1 att fordringen ej iir förfallen till betalning. 
framför ägaren rätt att utfä sin fordran ur löseskillingen för denna egen
dom. Samma skall ock gälla i fråga om den som har rätt att kvarhålla 
egendomen till säkerhet för förfallen fordran. 

Löseskilling för lös egendom. Löseskilling för liis egendom. 
som är utmätt, skall, om borge- som är utmätt. he/agd med krar
niiren det yrkar. utgims till utmiit
ningsmannen. Avser löseskillingen 
egendom, som satts i kmrstad eller 
under skingring.~f'jjrbud, skall löse
skillingen, där part det äskar, 11tgi-
1·as till iil'ere xek11tor; och har denne 
att med beloppet fiirj{m1 pä sätt i 
186 § utsiiknings/agen är fiir diir av-
sett fall stadgat. 

stad eller tagen i w1.1pråk genom 
hetalningssiikring, skall utges till 
kron<~f<>gdemvndi1<hctcn. om nii
gon part hc1<iir det. 

Vad i denna paragraf är stadgat gäller icke tomträtt eller vattenfallsriitt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 6 * i dess nya lydelse gäller även skingrings

förbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

18 Förslag till 

Lag om ändring i expropriationslagen (1972: 719) 

Härigenom föreskrivs att i 6 kap. 14* expropriationslagen ( 1972: 719) 
orden "utsökningslagen ( 1877: 31 s. I)" skall bytas ut mot .. utsökningsbal
ken". 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 

19 Förslag till 

Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988) 

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen ( 1970: 988! 1 

dels att i 9 kap. 4 § ordet "utsökningslagens" skall bytas ut mot "utsök
ningsbalkens", 

dels att 12 kap. 4 § skall ha nedan angivna lydelse. 

1 Lagen omtryckt 1971: I 035. 
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N111·am111fr /nfr/.11· F1!res/ag1·11 lrdc/s,• 

12 kap. 

4 ~ 
För att fastighet skall ff1 ingå i sammanliiggning krävs att iigaren har 

lagfart ri'1 fastigheten eller att ansökan om lagfart förklarats vilande och 
hinder mot hifall till ansökningen icke föreligger om fastighetshih.lningcn 
genomföres. 

Är talan viickt om bättre riitt eller 
om lösningsriitt till fastigheten eller 
iir rätten till fastigheten i annat fall 
tvistig. för fastigheten ej ingå i sam
manHiggning. Detsamma gäller. om 
fastigheten är utmiitt eller eljest 
skall säljas i den ordning som fö
reskrives for utmätt fast egendom. 
Utmätning som återgår. om sam
manläggning kommer till stilnd. · 
skall dock ej beaktas. 

Är talan väckt om bättre riitt eller 
om lösningsriitt till fastigheten eller 
iir rätten till fastigheten i annat fall 
tvistig. får fastigheten ej ingå i sam
manläggning. Detsamma giiller. om 
fastigheten är utmiitt eller eljest 
skall säljas i den ordning som fö
reskrives för utmätt fast egendom 
eller 0111 den iir helaRd med kl'{lr
stad eller tagen i t111.1pråk R<'lllllll 
heta/11i11Rssiikri11R. Utmätning. 
k1•(irstad eller h1•ta/11i11Rs.1iikri11g 
som återgär. om sammanläggning 
kommer till stånd. skall dock ej be
aktas. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 12 kap. 4 ~ i dess nya lydelse gäller iiven 

skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

20 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 

Härigenom föreskrivs att i 46§ lagen !1973: 1150) om förvaltning av 
samfälligheter orden "utsökningslagen ( 1877: 31 s. I)" skall hytas ut mot 
· 'utsökningsbalken ·'. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

21 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1933: 269) om ägofred 

Härigenom föreskrivs att 32 och 55 *~ lagen< 1933: 269) om ägofred skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N11l'llrande lydelse Fiiresla1-:e11 /wlelsc 

32 * 
Klandras ej förrättning såsom i 

31 ~ sägs. f-!ånRe därvid meddelat 
Klandras ej förrättning såsom i 

31 * sägs. Rår ett därvid meddelat 
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N111·ari111111' lydelse 

utliltanJe. i 1·11d det 111·.1cr 1111111111 
,li-(iga ii11 i 49 clla 62 ~ 0111ji'im1iill'.1. 
i vcrkstiillighet siisom laga kraft 
iiganJc dom. 

,-\11dli all talan fiircs mot förriitt
ning~n. mil .fi'irord11a11dc 1!/11 1·n/..
s1iilligh1't il utlåtandet. i l'lld Jiirige
nom nilgon förpliktats att uppföra 
st;ingscl. meddelas a1· iiw·rc.rck11-
1or, diirc.1·1 sökanden ställer säker
het så.111111 i 48 * 11t.1·iik11i11g.1lage11 
s1ig.1 för skadestånd. l'llrtill han kan 
kii111111s ~kyldig. om utlåtandet 
rnrda av domstol iindmt. Dom
stol. 1·ares1 talan mot förriittningen 
;ir anhiingig. 111ä. niir skäl diirtill 
iiro. förordna. att verkställighet. 
1·11ro111 1111 iir sagt. ej må iiga rum. 

Bjuder iigaren till intaget hemdjur 
löst:n l'.fia \'{/di 53 ~ eller 54 § första 
stycket sligs. men vill intagaren ej 
utWmna djuret. nedsiitte ägaren det 
belopp i pc1111i11g11r, vartill lösen 
uppgär. eller stiil/e full pant eller 
borgen därför hos 11tmiit11i111:sma11-
11c11 i orten eller annan i orten 
hoende pålitlig person: 1·ii1:ras ho-
1111111 cindå all 11(få djuret. eller vill 
intagaren ej utgiva det utan lösen i 
fall. som i 54 § andra stycket sägs. 
1·1ir,· iigaren heriittiRad att av 111-
111iitni11)!.\11U11111e11 på den tred
~kandcs hekostnad erhålla hand
rii-:kning för 1{j11ret.1· 11thek11111-
111111cd<'. In tagaren l'ltre ock plikti!! 
crsi\tta all den skada och kostnad. 
som dllats iigaren genom hans väg
ran. 

/,ag.fi'irs/agcn 31 

Fiirc.1lagc11 l_1·delsc 

utlätandc i verkstiillighct sa,1m1 
laga kraft iigand..: dom. sdi'i// 111/1/
w11d1·1 c/l'.11'/' 1·11 111111<111 .fi·ct.l!ct iin 
.\'11111 11ii11111s i .:/CJ din n:! ~. 

.41·1·11 0111 talan .fi'ir.1· mnt fiirriitt
ningen . .fiir utlittandct. sci1·itr Jiir
igenom ni·1gtm fiirpliktah att uppfii
ra <>tiingsel. 1·er/.:sriillas. 0111 sökan
den stiiller siikerhct 1'11/igl rnd .10111 
siigs i 2 kar•. 111sc'ik11i11gshalk1·11 for 
skadestiind. som han kan hli skyl
dig 11// 111gc, om utl[1tandct ii11drn.1· 
av domstol. Domstol. diir talan mot 
förrättningen är anhiingig . .fär. niir 
det .finns skiil 1i/I det. förordna. att 
verkstiillighet ej.får äga rum. 

Bjuder iigarcn till intaget hemdjur 
kisen enlig! 5.'\ ~ eller 54 * första 
stycket. men vill intagarcn ej utliim
na djuret. skall ägaren 11edsiitt11 det 
belopp i pengar. vartill liisen upp
går. eller s1iilla full pant eller hor
gen dä1för hos kron11fi1gde111y11-
Jighere11 i orten eller 111/1:1111 i orten 
boende piilitlig person. Om han 
iindä inte.filr 111 djuret eller om inta
garen ej vill utgiva det utan liisen i 
fall. som i 54 * andra stycket sägs. 
liar ägaren riill att av kronof(1gd1'
my11dighe!en på Jen tredskandcs 
bekostnad erhålla handräckning för 
all .fil 111 1~j11ret. lntagaren i;r också 
skyldig att ersätta all den skada och 
kostnad. som vållats ägaren genom 
hans vägran. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har övcrexekutor förordnat om verkställighet enligt 32 ~- gäller iildre 

hestiimmelser. 
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22 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1952: 166) om häradsallmänningar 

Härigenom föreskrivs att 12 ~ lagen I 1952: 166) om häradsallmänningar 
skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·tir1mdt· lydel.1c Fiire.1'ia1<en lvilelse 

12 ~I 

Införlivning av mark med häradsallmänning må äga rum under villkor: 
I) att marken i sin helhet eller till huvudsaklig del är skogbärande eller 

tjänlig till skogsbörd samt så belägen, att den lämpligen kan förvaltas 
gemensamt med allmiinningen. eller ock att den är behövlig för allmänning
ens bevakning eller skötsel: 

21 att marken genom rågång eller genom fastighetsbildningsförrättning 
är skild från annan mark: 

3l att marken såsom särskild fastighet upptagits i fastighetsregistret; 
4l att lagfart meddelats å delägarnas fång till marken: 

5) att klander ej instämts å fång
et, att delägarnas räl! till marken ej 
heller eljest finnes tvistig samt att 
marken ej 11tmiitt.1·; 

6) att marken icke besväras av 
teckning: samt 

5) att klander ej instämts å fång
et, att delägarnas räl! till marken ej 
heller eljest finnes tvistig samt att 
marken ej iir 11tmiitt. hela1:d med 
harstad eller lllf.?Cll i anspråk RC
nom hetal11i111:ssiikrinR; 

någon vare sig beviljad eller sökt in-

7) att marken ej heller är belastad med sådan nyttjande- eller servituts
rält som hindrar tillämpande av planmässig skogshushållning eller eljest 
strider mot det med införlivningen avsedda syftet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 12 § i dess nya lydelse gäller även sking

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

23 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland 
och Dalarna 

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen ( 1952: 167) om allmänningsskogar i 
Norrland och Dalarna skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Fiireslu!>fCtl lydelse 

11 § 1 

Införlivning av mark med allmänningsskog må äga rum under villkor: 
I) att marken i sin helhet eller till huvudsaklig del är skogbärande eller 

tjänlig till skogsbörd samt så belägen, att den lämpligen kan förvaltas 

1 Senaste lvdclse 1971: 1056. 
'Senaste lydelse 1971: 1057. 
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N111"11ru11de lydelse Fiiresiu!{en lvdeisl' 

i;emensamt med allmiinningsskogen. eller ock att den är hehiivlig för 
allmänningsskogens hevakning eller skötsel; 

2 l att marken genom ri!gtmg eller genom fastighetshildningsforriittning 
iir skild fri'm annan mark; 

.1 I att marken silsom särskild fastighet upptagits i fastighetsregistn:t; 
4l att lagfart meddelats å deliigarnas filng till marken; 

51 att klander ej instämts ii fång- 5) att klander ej instämts ii fang-
et, att delägarnas rätt till marken ej et, att delägarnas rätt till marken ej 
heller eljest finnes tvistig samt att heller eljest finnes tvistig samt att 

marken ej urmiitts; marken ej är utmätt, helagd med 
kl'(irstad eller lll!{l'n i onsrmJI.; ge
nom betalninRssiikrinR: 

6l att marken icke besväras av någon vare sig beviljad eller sökt in
teckning; samt 

7J att marken ej heller är belastad med sådan nyttjande- eller servituts
rätt som hindrar tillämpande av planmässig skogshushållning eller eljest 
strider mot det med införlivningen avsedda syftet. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs (1m kvarstad i 11 ~ i dess nya lydelse gäller även sking

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

24 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1919: 426) om flottning i allmän flottled 

Härigenom föreskrivs att i 12 § lagen ( 1919: 426) om flottning i allmiin 
flottled ordet "överexckutor" skall bytas ut mot "kronofogdemyndighe
ten··. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 

25 Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandling
ar på förmögenhctsrättens område 

Härigenom föreskrivs att i 17 § lagen I 1915: 218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhctsrättens område 1 ordet "överexekutur" 
'kall byta<; ut mot "tingsrätten". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Ett ärende som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall 

iiven därefter h:\ndläggas av överexekutor. dock längst till utgången av ar 
1982. 

1 Senaste lydelse av 17 * 1977: 672. 

1 Riksdagen 1980i81. I .111ml. Nr 8./ 
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26 Första~ till 

Lag om ändring i lagen (1845: 50 s. l) om handel med lösören, som 
ktiparen låter i säljarens vård kvarbliva 

Hiirigenom föreskrivs att 3 * lagen ( 1845: 50 s. I) om handel med lös
ören. som köparen låter i säljarens vård kvarhliva 1

• skall ha nedan angivna 
lydelse. 

N111"{1ra11de lydelse Fiires/agc11 lydelse 

3 ~2 

Ar köpeavhandling så upprättad 
och behandlad. som i I §sägs, men 
inträffar utmätning inom trettio da
gar efter det avhandlingen inför rät
ten företeddes. eller försiittc.1· säl
jaren i konkurs efter ansökning. 
som gjorts inom sagda tid. mre den 
sålda egendomen ej fredad från att 
utmätas eller att till konkursboet 
räknas. Detsamma gäller. när ansö
kan om förordnande av god man 
enligt ackord5lagen I 1970: 847) 
gjorts inom nämnda tid och kon
kurs följt på ansökan. som gjorts 
inom tre veckor från det att verkan 
av godmansförordnandet förföll el
ler. när förhandling om offentligt 
ackord följt. ackordsfrågan avgjor
des. (i1)res efter utgången av den i 
första punkten angivna tid jäv mot 
köpeavhandling. vilken befinnes så 
upprättad och hehandlad. som nyss 
sagts. 1·11rt'. diir jävet Riires vid ut
miitningstillfälle. fordringsägaren 
skyldig att. om han vill fullfölja jä
vet. inom en månad därefter väcka 
talan mot såväl säljaren som köpa
ren vid den domstol, till l'ilken ut
mät ningsma nncns (jäns tRiirings
område hiir, eller 1·11re all talan i ty 
mål ki-itt: nch stånde godset i kvar
stad. därest sökanden inom fjorton 
dagar efter utmätningsförrättningen 
hos iil'erexckutor ställer full borgen 
för den kostnad och skada. som av 
kvarstaden följa kan: mr säljarens 
egendom avträdd till konkurs, skall 
vad om återvinning av lös egendom 

Är köpeavhandling så upprättad 
och behandlad. som i I *sägs. men 
inträffar utmätning inom trettio da
gar efter det avhandlingen inför rät
ten företeddes. eller f("irsiitt.1 sLil
jaren i konkurs efter ansökning, 
som gjorts inom sagda tid. är den 
sålda egendomen ej fredad från att 
utmätas eller att riiknas till kon
kurshoet. Detsamma gäller. när an
sökan om förordnande av god man 
enligt ackordslagen ( 1970: 847) 
gjorts inom nämnda tid nch kon
kurs följt på ansökan. som gjorts 
inom tre veckor från det att verkan 
av godmansförordnandct förföll el
ler, niir förhandling om offentligt 
ackord följt. ackordsfrågan a\'gjor
dcs. Giirs efter utgången av den i 
första punkten angivna tiden jäv 
mot köpeavhandling. vilken iir så 
upprättad och behandlad. som ny~s 
sagts, är. 0111 jiivet giirs vid utmät
ningstillfälle. fordringsägarcn skyl
dig att. om han vill fullfölja jävet. 
inom en månad därefter viicka talan 
mot såväl säljaren som köparen vid 
ti11>:sriit1e11 i dt•n orr diir kro111~fi>g

demy11digheten finns. Gör han inte 
det. har hun förlorat sin talan. 
Godset skall genast beliigga.1· med 
kvarstad och sökanden skall. om 
han l'ill att åtgiirden skall bestå. 
inom fjorton dagar efter utmät
ningsförrättningen hos krm11~fngde
my11dighete11 stiilla full borgen för 
den kostnad och skada, som kan 
orsakas av kvarstaden. Var sälja-

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 673. 
~ Sena'1e lydelse 1970: 853. 
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N111·ara11dc lvclcl.1·e 

till konkursbo ~ir stadgat i 39 ~ kon
kurslagen iiga motsv;trande iill
Himpning. 

Lagji'irslai.?en 35 

Fiires/agc11 lydelse 

rens egendom avtrhdd till konkurs. 
skall vad om. atervinning av lös 
egendom till konkursbo är stadgat i 
-10 h § konkurslagen (192 I: 225) äga 
motsvarande tillämpning. 

Vad som nu sagts om konkurs iiger motsvarande tilliimpning om i stället 
offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför
handling iiga 17 och 18 ** ackordslagen ( 1970: 847) motsvarande tillämp-
ning. 

DL'nna lag triidcr i kraft den I januari 1982. 
Har jäv mot en köpeavhandling framställts vid ett utmätningstillfalle före 

ikrafttriidandet men har tiden for väckande av talan ej gatt till ända före 
ikrafttriidandet. för talan diirefter väckas antingen vid den domstol som 
anges i den äldre bestämmelsen eller vid den domstol som anges i den nya 
bestämmelsen. 

27 Förslag till 

Lag om ändring i konsumentkreditlagen ( 1977: 981) 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om konsument kreditlagen ( 1977: 981 )1 

dels att i 20 9 ordet "utmätningsman" skall bytas ut mot "'kronofogde
myndigheten··. 

dels att IX och 21 **skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ari111Je lydelse Fiires/agen /.l'Jelse 

18 *~ 
Om köparen vid avräkningen till

godoräkna~ ett större belopp iin 
kreditgivaren. för varan återtagas 
endast om kreditgivaren betalar 
mellanskillnaden till köparen eller. 
niir varan värderats av 11t111iit11ings
ma11, ncds~itter mellanskillnaden 
hos dc1111c. 

Om köparen vid avräkningen till
godoräknas ett större belopp än 
kreditgivaren. får varan återtagas 
endast om kreditgivaren betalar 
mellanskillnaden till köparen eller. 
niir varan värderats av kmnr~fi>gde
m\'lldi~hctnz. nedsätter mellan
skillnaden hos m_\·11tliRliete11. 

Har kreditgivaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter 
återtagande skall kunna brukas på avsett sätt måst betala skuld som avilar 
köparen. får kreditgivaren vid tillämpning av första stycket avräkna sådan 
betalning mot mellanskillnad köparen till godo. 

Tillgodoriiknas kreditgivaren ett större belopp än köparen. får kreditgi
van~n ej kriiva ut mellanskillnaden (restskulden) i annat fall än då varan har 
utsatts för betydande värdeminskning genom att köparen vanvårdat varan. 

1 Senaste lvdelsc av 20 * 1978: 598. 
~ Sena~tc 1;•Jelse 1978: 598. 



Prop. 1980/81 : 84 l.ug.f(inlt1i!1'11 -"' 

N111·arn11de lydl'i.l'I' Fnr<'sl11g1·11 frdl'i.11' 

21 ~ 

Handriidrning for hcviljas endast om det iir uprenhan an dL· ft>rnt-.att-
ningar som anges i 15 * andra stycket föreligger. 

Har förhehiill om i1tertagandehitt använts i strid mot förhud enligt 15 ~ 
tredje ~tycket. för handriickning e_i beviljas. 

Handriickning eller verkställighet 
av dom. varigenom köparen har 
förpliktats att lämna tillhaka vara 
som s;"ilts med förheh~lll om ilterta
gandcriitt. mr ej beviljas beträffan
de vara som enligt o5 ~ 111.1iik.11i11g.1-
/11gc11 r 1/177: 31 s. I i undantages 
frftn utmätning. 

Handritckning \?!ler vcrkst:illighct 
av dom. 'varigenom kiip~in::n h~tr 

förpliktats all liimna tillhak:1 var;i 
Slllll siilh med förheh:dl 11111 ;11t:1 ta
gande rätt. far e.i hcvil_ia-, betr~1ffan
de vara som enligt _'i i.1111. I - 3 }~ 
11tsiik11i11g.1h11/A en undantaµcs fran 
utmiitning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

28 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1978: 599) om avbetalningski.ip mellan nä
ringsidkare m. tl. 

Hiirigenom föreskrivs i fruga om lagen ( 1978: 599) Dm avhctalningshiip 
mellan näringsidkare m. Il. 

dels att i 11. 14 och 15 ~~ordet .. utmiitningsman .. i ,1Jika hiijning-,fo1rnL'r 
skall hytas ut mot .. kronofogdemyndight:ten ... 

dds att 10. 12 och 16- 18 ** samt ön:rg~mg~hestiimmclserna skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·11r1111de l_\'ill'l.l'l· 

Om köparen vid avräkningen till
godoräknas ett \törre helopp än siil
jaren. får varan återtagas endast om 
säljaren hetalar mellanskillnaden 
till köparen eller. när varan har viir
derats av llfmiitningsman, nedsiit
ter mellanskillnaden hos dl'l111e. 

Fiirt'slage11 lvilef.,,. 

Om köraren vid avriikningen till
godor;iknas ell större belopp an siil
_iaren. för varan <itcrtaga' endast om 
siiljaren betalar mellanskillnaden 
till köparen eller. niir varan har v:ir
derat s av kro11of{1gJ01n ndighl'tl'll, 

nedsiitter mellanskillnaden hos 
111y11dighl'tl'//' 

Har siiljaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter äterta
gande skall kunna hrukas p;I avsett sätt mi1st heta la skuld som iiv ilar 
köparen. får säljaren vid tillämpning av första stycket avriikna ~;idan 

betalning mot mellanskillnad köparen till godo. 
Tillgodoräknas siiljaren ett större belopp än köparen. fiir siil.iarcn inte 

kräva ut mer än mellanskillnaden !restskulden). 

12 ~ 

Ansökan om handriickning skall göras skriftligen. Den skall inneh[dla 
uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utestiff ot>etald. Om 
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Fiirt•.1/agl'n lydd.1e 

..,;il_jan:n giir <1n'irr:ik ri1 dri_ijsm:ilsriinta dler. i fall J:l a\·talet innd1iiller 
fiirhd1i.ill som a1·-;l'-. i li ~ andra stvd;t:t. cp;attning för n:raration dler 
annan atgiird ht:tr:itl:1ndc \ ar:111. skall i ansiikningcn rn:ks:1 urpgcs vad 
s:iljarl'n fordrar i den tk'kn. Vid ansiikningt:n skall h1g<1s styrkt avskrift av 
den handling spm ange' i 11 ~. 

E:xckutinnsavgift skal! för"kllt
tcras av sökanden. om 111111iit11i11.i.:.1-
1111111111·11 bq.:iir dL'I. lktala-.; inte l'i•r
skott im1m förelagd tid. for hand
rii<.:kningen in...t:illas. 

I fr:iga lllll handriickning enligt 
denna lag tilbmpas bcstiimmclscr
na om 111111ii111i11,:.: i 5r1. 51i, till od1 M! 

a ~~ 111.1·ii/..11i11gs/ugo1 11877:31 .1. 

I). 

[k~lut i fr[1ga orn handriil:kning 
1h·a/..lagas '10.1 ii1·1·n'.\1·/..11tc1r. Mot 
ii1•er,·xe/.:.111or.1· hes/111 ,li)r 111/011 l'.i 
.föras. 

E.xckution .... avgift skall förskot
tera-; av -.;ökandcn. om /.:.rc111ofi1gde-
111.rndi,t:hl't1·11 hegiir det. Lktala.., 
inte forskott inom förelagd tid. far 
hanJriickningen instiillas. 

I fr:iga 1Hn handriickning enligt 
denna laµ tilhimpas bestiimmclser
na om 1·1·r/.:..1tiillii.:'11·1 i /fl kap. lli-
12 H 11t.1(i/..11i11g.1halkn1. 

Tala11111c11 beslut i frilga om hand
r{ickning.fi.irs i /101Tii11c11 genom hl'
.1Tiir. H1'.1Tiir .1/..all anjiira.1 inom tre 
1·cc/.:.orfi·,)11 det att hes/11/l'l ddgan 
kla,i.:and,·11. /I.fot hmTiitte11.1 hcs/111 
.lår talan i:i.fi"irn.1. 

Ar köparen eller siiljarcn missniijd med värdering eller annan åtgärd vid 
handräckningen, iir han oförhindrad att viil:ka talan mot den andre vid 
domstol. 

Visar inte säljaren att han har 
väckt talan vid domstnl inom en 
månad efter Jet att l11111driick11i111,:rn 
xc11<111!fiirdes l'ller. 0111 ji"irriitt11i11g
c11 i110111 den tiden har ii1·1•r/..lag11ts. 
inom 1·11 111<11111d <'.fia det all ii1·cr
('.re/.:.111urs hl's/111 meddelades. far 
köparen ho~ 11t111iit11i11gs111w111c11 
lyftct belopp som har nedsatts enligt 
10 ~ första stycket. 

Visar inte säljaren att han har 
väckt talan vid domstol inom en 
mfmad efter det att hcslutct 0111 

lw11driic/.:.ni11g 1·a1111 laga f..rc(ft mot 
'10110111. får köparen hos /.:.ro111~fi1g
do11.1·111/ighl'te11 lyfta belopp som 
har nedsatts enligt 10 ~ första 
stycket. 

17 ~ 

I frftga om handriickning giiller i 
övrigt 11ts<ik.11i11i;slai;rn t 1877:31 .\. 
I) i tillämpliga delar. 

I fn\ga om handräckning gäller i 
övrigt 11tsö/..11i11gsha//.:.e11 i tillämp
liga delar. 

18 ~ 

Ansökan om verk~tällighet av dom varigenom köparen har förpliktats 
f1tcrliimna vara som har sälts genom avbetalningsköp görs skriftligen eller 
muntligen. varvid domen skall ges in. 

I fri1ga om verkstiilligheten till
Himpas / 2 ~ trn(ie .11vcf..1·r. 14 ~ 

och. om ej annat följer :t\ domen. 
15 ~. Betriiffandc talan mot 111111ii1 · 

I fraga om verkställigheten till
lämpas 14 ~ och. om ej annat följer 
a\' domen. 15 *. Beträffande talan 
mot /.:.ro111di1gdc111y11dighete11s vär-
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11i11g.\111111111cn.1 viinlcring tilUimpas 
In ~ andra m:h tredje styckena. 
LJc11 tid <11· en 111<l1111c/ som anges i 
si.1111iimmla styck1' riikna.1· dock i 
.f{1// di/ .fi'irriittningen lwr 1frerklc1-
g{lfs .fi·tln iil'll daJ.: då hesl11t {Il' hiig
r<' instans 1·111111 laga krqfi. 

L11gj("ir.1/i1gen ~8 

Fiircs/agc11 lydel.H' 

dering tilhlmpas lh ~ andra och 
tredje styckena. 

Denna lag' träder i kraft den I juli 1979. Samtidigt upphi.ivs lagen 
( 1915: 219) om avbetalningsköp. 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avse> 
annars däri lagrum som har ersatts genom föreskrift i den nya lag.en skall i. 
stället denna tillämpas. 

Äldre lag gMler fortfarande i frå
ga om köp som har ingåtts före den 
nya lagen~ ikraftträdande. 

Äldre lag giiller fortfarande i rr;1-
ga om köp som har ingiitts före den 
nya lagens ikraftträdande. I stiilll't 
.for JO .Q j/iird1· .1trc/..et och 14 .~ la
J.:Cll (/9/5:2/9) 11111 m·hct11l11i11,i.:1kiip 
gii//a dock 12 ~ trn(ie srvcket oc/i 
16 .!$ nya lagen. \lad som siigs 11111 

11t.1'iik11i11r:slage11 i 16 ~ lui.:1·11 om a1·

hct11l11i11gskiip skall i stiillct m·.11' 111-

siikningshalken. 

Denna lag~ träder i kraft den I januari 1982. 
När ulmätningsmannen före ikraftträdandet har meddelat he.~1111 i fråga 

om handräckning eller verkställighet, tillämpas äldre besliirnmelser. 

29 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1927: 77) om försäkringsavtal 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1927: 77) om försäkringsavtal 1 

dels att i 118 §ordet "utsökningslagen" skall bytas ut mot "utsöknings
balkcn", 

dels att 58 och 123 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrnnde lydelse Fiireslagen lydelse 

58 §~ 

Gäller försäkring å gods till förmån för någon. som till säkerhet for 
fordran har panträtt i godset, äge han, ändå att fordringen ej är till betal
ning förfallen. framför ägaren rätt att ur utfallande ersättningshelopp utfå 
sin fordran. såvida icke ägaren genom att avhjälpa skadan eller på annat 

1 1978: 599. Senaste lydelse av övergangsbestämmelscrna 1978: 869. 
2 1981:000. 
1 Senaste lvdclse av 118 § 1968: 622. 
2 Senaste lydelse 1971\: 899. 
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.V111·llm11,fr hdd.11· Fiireslllgen lydelse 

siitt hereucr panthavaren samma stikerhet som han iigt före försiikringsfal
let. Lag samma vare. diir försiikringen giiller till förman för någon. som har 
r;iu att kvarh~1lla gouset till siikerhet for förfallen fordran. 

Lrsättningshclopp för gous. som 
iir utmiill eller har tagits i anspräk 
genom hetalningssiikring. skall. om 
horgcntircn det 1Tkar. tlfgii•11.1 till 
11t111iit11i11g.1· 111lllllH'11. A 1 ·st' r cr.1 ii t t-
11i11 g.1·hc / np p1 · t gods, som .rnrrs i 
krnrstad elll'I' under ski11gri11g.1:fi"ir
h11d. skall hdo111Jet. diir part Jet 
ii.1/..11r. 11tgi1·11.1· till ii1·cr1•.rek11tor: 
ol'h har de1111<' lltt med heloppet.fi'ir-
.f!1rn />ii siitt i 160 ~ utsiikningslll.1!<'11 
iir.fiir diir <11'.\'f'/t .fitll .\/({(/gat. 

Ersiittningsbelopp för gods. som 
iir utmätt, hdagt med ki·11rstlld eller 
taget i anspriik genom betalnings
säkring. skall utges till krc111t~fiigdc-
111Y111/ighctc11. 0111 nägon part hegiir 
dl't. 

I frhga om riitt för borgenär. som har pantriill i fastighet eller i tomträtt. 
att njuta betalning ur hranuskadcersättning gäller. i stiillet för föreskrifter
na i 56 och '7 ** samt första och andra styckena i förevarande paragraf. 
vad som finnes stadgat i 86-88 ** samt i särskild lag. 

123 *3 

Fordran. som pä grund av olycksfalls- eller sjukförsäkring innestår hos 
fiirsiikringsgivaren. må ej för giild tagas i mät. 

Lkstiimmelsen i första stycket 
hindrar ej utmiitning enligt vad som 
l'örcskrives i 67 d .~ 11t.1iik11i11gsla
ge11 (/877:31 s. I J. 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmiitning enligt vad som 
föreskrives i 7 kap. 11tsiik11ingshal
ke11. 

Denna lag träda i kraf! den I januari 1982. 
Vad ~om ~ägs om kvarstad i 58 * i dess nya lydelse gäller även sking

ringsförh11d ~om har meddelats före ikraftträdandet. 

30 Förslag till 

Lag om ändring lagen (1927: 56) om nedsättning av pengar hos 
myndighet 

Härigenom föreskrivs i fräga om lagen ( 1927: 561 om nedsättning av 
pengar hos mynuighet 

dd.1 att i I, 2. 5. 6 och 8 ** ordet "överexekutor" skall bytas ut mot 
'"Hinsstyrclsen •·. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 9 a §. av nedan angivna 
lydc)<;e. 

-' St>nasll' lydelse 1976: 177. 
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hircs/11g1•11 l_l-dd.11· 

9 I/ ~ 

"fii/1111111or h1·.1/11r a1· /ii11.1·.111.,-d.1·,·11 
.fiir.1· i '101-,-d((l'll g1'1111111 he.1·1·i1r. 

Denna lag triidcr i krat't den I januari 1982. 
Ett iirende om ncd~iillning som iir anhiingigt hos överexckutor vid ikraft

tri1damkt skall iiven diircftcr handläggas av övercxekutor. dL'Ck hingst till 
utgimgen a\- iir 1982. 

31 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1927: 85 l om dödande a\' förkommen hand
ling 

Härigenom föreskrivs att i lagen < 1927: 851 om dödande av förkommen 
handling skall införas en ny paragraf. 12 a ~. av nedan angivna lydelse. 

N111·11ra11de lnldse F6reslage11 lydelse 

12 Il ~ 

Vad som .~iigs i 1-11 H om dii
dande 111· en .fi-irkomme11 lwndling 
gii/ler i tilliimpliga delar ii1·e11 när 
en lia11dli11g ej har kunnat llntriiffo_1 
1·id 11tmiitni11g av f(mlringe11 eller 
rättigheten eller l'id /..011k11rs, 0111 

det kan antas att lwndli11g1·11 1111-

da11hälls. Ansiil.:1111 0111 diidl111d1• 
Riirs i säclant fall 01· kro1111fogde
myndit.:heten eller ko11k11rslwe1. 

Om det anses behiil'iit:t, skllll 
ti111.:srätte11 som 1•illkor Ji'ir diid1111de 
.fi'ireskrira att 11tmiitni11gssiilwnden 
eller konkursboet stäl/cr siikcrhet 
enligt l'lld som sägs i 2 kap. 11t.1lik
ningsh11/ke11 _fi'ir den skada s11111 riitt 
innchai·are m· handlingen kan lida. 
Fiireligger enligt 2 kap. 27 * utsiik
ningshalken l'j skyldit.:hct att .1tiilla 
säkerhet, skall ting.l'fiitten i stiillet 
som rillkor föreskril'a att 11tmät
ning.1·.1·i>kandcn utfäster sig att l'r

siitta en sådan skada. Säkerheten 
eller utfästelsen får ej åberopas. 
om talan väcks senare än tre år 
från den dag då beslut om liand
lingl'ns dödande vann laga kraft. 

Nv hane/lin,.: skall ej u(flirdas 
med anlednint.: ai· diidande enlit:t 
denna paraf:n!( 
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N11\'l1rande lydelse 
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Föreslagen lydelse 

Om ett överskott uppkommer vid 
utmätning, fär det ej betalas ut till 
utmätningsgäldenären utan att den 
dödade handlingen företes eller att 
utmätningsgiildenären gör sanno
likt att han ej har handlingen i be
håll. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

32 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 180) om avrundning av vissa fordring
ar till helt krontal, m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1972: 180) om avrundning av 
vissa fordringar till helt krontal. m. m. 

dels att i 3 §ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", 
dels att I §skall ha nedan angivna lydelse. 

N1ll'l1rande lydelse 

I den mån ej annat är föreskrivet i 
Jag eller annan författning, skall 
domstol eller annan myndighet i 
fråga om fordran, som vid bristande 
betalning eller eljest indrives av ut
mätning.rnwn såsom fordran i all· 
mänt mål. bestämma kapitalbelop· 
pet till helt krontal så. att överskju
tande öretal bortfaller. Ränta på 
fordringen skall avrundas till när
mast högre hela krontal. 

Med allmänt mål avses i denna 
lag mål hos kronofogdemyndighet 
om uttagande av skatt eller tull. 
staten tillkommcmdl' avgift eller lik· 
nande medel som får uttagas ge· 
nom utmätning utlln föregående 
dom. höter eller annat som indril"e.1 
i samma ordning som böter, avgift 
till stat.fferket enligt mttenlagen 
(1918:523) eller belopp som erlagts 
m· allmänna medel och enligt dom· 
swls hes/ut skall återbetalas till 
s1C1ts1·erket. 

Föreslagen lydelse 

§ 

I den mån ej annat är föreskrivet i 
lag eller annan författning. skall 
domstol eller annan myndighet i 
fråga om fordran, som vid bristande 
betalning eller eljest indrives av 
krom~fi,gdemyndighet såsom ford
ran i allmänt mål. bestämma kapi
talbeloppet till helt krontal så. att 
överskjutande öretal bortfaller. 
Ränta på fordringen skall avrundas 
till närmast högre hela krontal. 

I I kap. 6 ~ utsiikningshalken 
finns bestämmelser om w1d som 
avses med allmänt mål. 

Denna Jag träder i kraft den I januari 1982. 
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33 Ft>rslag till 

Lag om ändring i förmånsrättslagt:'n ( 1970: 979) 

Hiirigcnom fi.ircskrivs all 9 ~ förmiinsriittslagen I 19711: 9791 1 sk;.ill ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·ara11dc lyddsc Fiir1·.,/t1gl'11 /vild.I'<' 

9 *~ 
Siirskilda fiirni<lnsriittcr giiller inhiirdcs efter paragrafernas fölid och 

efter den i 4- 7 **angivna numreringen. 
Förmiinsrätt enligt 4 * 3 har dock företriide framför förmtmsrätt enligt 

4 ~ 2 rii grund av annan retcntiomriitl iin som avses i 247 ~ sjölagen 
I 18'11: J'.i s. I J. 

h1rmiinsnitt p~i grund av utmät
ning har fiiretriide framför förmäns
riitt pil grund av i11tl'ck11i11g. vilken 
söJ.;.ts samma dag som 11t111iit11i11g1'11 
1·C'rkstiilldes el/('r St:'tlllrt:'. 

Utmiitning ger fön:trhde framför 
senare utmiilning av samma egen
dom. l.'trntitning för flera fordringar 
pii en gäng ger lika riitt. Om det 
inbördes fön:trädct i övrigt mellan 
fordringar med samma slag av för
milnsriitt finns f1)r vissa fall siirskil
da bt:stiimmelser. 

Förmilr1sriitt p~i grund av utmiit
ning har företräde framför förmi'tns
ri1tt pä grund av ./i'iretagsimec/.:.-
11i11g, vilken har sökts samma dag 
som hcs/11tet om wmiit11i11g meddc
/11dl's l'llN .1 enare. och Ji·w1(fi'ir Fir
m1i11sriitt vä gn111J 11r 111111w1 in
teckning. 1·i/kc11 har siikts samma 
i11skril'l1i11gsc/11g s11111 ('(/ iirendc 1111-

gi/1·11</c a11tcckni11g 11111 11tmiit11i11g-
1'11 har tagit.1 llf7P ella .11·11arl'. 

Utmiitning g.t:r företriide framför 
senare utm~itning av samma egen
dom. 0111 t'.i annat .fi"i(ier a1· 4 kap. 
30 !;' andra strckct dler 7 kap. 13 !;' 
11tsiik11i11gsh11/ke11. Utmätning för 
flera fordringar på en gång ger lika 
rätt. Om det inhördes fön:trädct i 
övrigt mellan fordringar me<l sam
ma slag av formfmsrätt finns för vis
sa fall siirskilda bestiimmclser. 

Vad i dt:nna paragraf fört:skrives om förm<lnsriitt på grund av utmätning 
tilliimpas ävt:n i fråga om förmånsrätt p{1 grund av betalningssäkring. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1982. 
Om utmätning har beslutats före ikraftträdandet. gäller äldre bestämmel

ser. Var utmätningen inte fullbordad vid ikraftträdandet. skall utmätningen 
anses h.i verkställts i och med ikraftträdandet eller, vid utmätning av lön 
som fö1faller till betalning efter ikraftträdandet. när förfallotiden inträtt. 

' Lagen ''mlryckl 1975: 1248. 
'Senaste lydelse 1978: 883. 
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Lag om ändring i lagen ( 1966: 454 l om företagsinteckning 

Hiirigcnom föreskrivs att 4 ~ lagen ( 1966: 4541 om fiirctagsintcckning 
skall ha nedan angivna lydelse. 

V111·(11·1111dc lvddsc Ftlr('slagc11 lydclsl' 

4 *I 
Företagsinteckning giiller i niiringsidkarens lösa egendom. i den mån 

denna hör till den intecknade verksamheten och utgöres av 
I. inwntarier. varor eller andra lösören. dock ej skepp O\:h skepps

hyggc. ej heller luftfartyg och sådan reservdel diirtill som kan omfattas av 
inteckning i luftfartyg. 

2. byggnad eller annan anläggning som icke hör till tomträtt. 
-~· arn:nderätt, hyresriitt. rättighet som avses i 7 kap. 3 *jordabalken. 

hostadsrätt eller rätt till gruva eller annan gruvegendom. om rättighekn 
kan utmiitas. 

4. nyttjanderätt till inventarier eller andra lösören. om rättigheten kan 
utmätas. 

'.'i. patent. upphovsrätt eller annan rättighet av immateriell art. om rät
tigheten kan utmätas. 

6. fordran på vederlag for överlåtelse eller upplåtelse <W egendom av 
sådant slag. som avses under 1-5. eller på ersättning med anledning av att 
s<tdan egendom skadats eller gått förlorad eller tagits i anspråk genom 
e.xpropriation eller liknande förfarande. 

7. fordran p{1 vederlag för arbete. 

Fiiretagsi11teck11i11g. som söks 
samma dag som egendom hehiggs 
med krnrstad fi'ir .fi1rJra11 eller se
nare, giiller t'.i i den krnrstadshc
lctgda egc11do111e11. 

Övcrlihes verksamheten. gäller inteckningen i överlåtarens fordran pii 
vederlag. i vad detta avser egendom som vid överlåtelsen omfattades av 
inteckningen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 4 *i dess nya lydelse gäller även skingrings

förbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

'S..:nasle lydelse 1973: I067. 
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35 Försla~ till 

Lag om ändring i sjiilagen ( 1891: 35 s. I) 

Hitrigcnom föreskrivs att 33. 38. 237, 238. 2.:l'J. 2.'i.1. 254 och 28.' ~~ 
sjölagen ( 1891: 35 s. 1 )1 skall ha nedan angivna lydelse. 

F11rl'sl<1ge11 h·dd.1<' 

33 ( 

Anmiilan av skepp eller skeppshygge för rq!i,trering eller ansökan om 
inskrivning av förviirv av s;idan egendom skall avsl:1s. om 

I. bestämmelsen i 30~ första stycket ej iakllagits: 
., egendmnen ej kan registreras enligt 11 ~: 
3. sökanden c.i styrker sill forv:trv: 
4. fängesmannens rittt ej iir inskriven i registrd. ehuru den hade kunna! 

in~krivas där. och sökandens förvärv icke grundas p[t exekutiv forsiil_ining.: 
.'i. äbcropad iiverliltelse sl<'ir i strid med en mot överli1taren pi1 grund av 

flirviirvsvillkllf giillande inskrtinkning i han> riilt alt förfoga över egendo
men och överlåtarens fatkomst icke var inskriven niir överlätclscn itgde 
rum eller. om sä var fallet. villkoret iir infört i registret eller införes diiri 
samma inskrivningsdag som anstikningen p.ön::~: 

6. egendomen av överltitaren tidigare överlfttits till annan och överl<ita
rens {1tkomst ej var inskriven när sökandens förviirv ägde rum eller. om si'1 
var fallet. inskrivning samma inskrivningsdag sökes för det tidigare förviir
vet: 

7 . .fi'irc utgången 111· den i11skrit·-
11ingsdag Jå 1111mii/11i11gc11 eller 1111-

siikningcn giire.1· ege11Jome11 h/ii·it 
f<iremcll .for kmrstacl. ski11gri11gs
.f('irh11d eller bctalninf.{s.1iikring till 
siikcrhet .f'iir anspråk mol ii1'<·rlä
tare11 eller denlll'./i'irsalts i /.:011k11rs: 

7. egc11do111c11 har h/ii'it .fl'ircmål 
ji'ir /.:1·arstwl dlcr hctal11ingssiikri11g 
till si'ika/z('f .fi'ir el! w1s11råk mot 
ii1·erli/111re11 och l'll iircnde llll

gäc111fr anteckninJ.: 0111 1/tgiirdc11 
har tagits 1111p .l!'llll.H på den i11-
skrirni11gsd11g li<l w1111ii/11i11gen eller 
ansiik11i11ge11 giirs eller ii1·altltarc11 
har .fbr.rntts i konkurs .fi'in· 11tgil11g
c11 111· 11ii11111d11 i11skrin1i11gsdag: 

8. egendomen sålts exekutivt till annan iin sökanden: eller 
9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller icke kan 

göras gällande. 
Första stycket 5- 7 utgör ej hinder mot inskrivning av forviirv. om 

inskrivning av villkorlig äganderätt redan har heviljats pil grund av samma 
förv~irv. 

38 ~· 
I skepps- eller skeppshyggnadsregi~tret skall antecknas. när 
I. talan väckts om hävning eller ätergång av forviirv av registrerat skepp 

eller skcppshygge eller om hättre rätt till sådan egendom eller eljest i fniga. 
som angår inskrivning; 

1 Lagen omtryckt 1975: 1289. 
'Senaste lvdelse 1978:88ti. 
' Senaste lydel~e 1978:886. 
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N111·11ra11dl' lr1frlsl' Fiiri'.1/111-:01 /rdd.1e 

~- m;il -;nm avse!\ under I avg_inrts gennm dom eller ,11111igt beslut snm 
vunnit laga kraft: 

3. iigarc av registrera\ skepp eller skcppsbygge försatts i konkurs: 

4. registrera\ skepp eller skepps
byggc eller inskriven riitt till sildan 
egendom hlivit föremiil för kvar
stad. ski11gri11gsfi'irh11d. hetalni ngs
s~ikring dia utmätning. konkurs
förvaltare hegärt all registrera\ 
skepp eller skcppsbygge skall siiljas 
exekutivt. ägaren enligt llHi andra 
stycket begiirt att registrerat skepp 
skall siiljas exekutivt dler egendo
men sMts exekutivt; 

5. heslut som avses under 3 eller 
4 om k1inkurs. kvarstad. skini.:
ri11g.1fi'irh11d. hetalningssäkring eller 
utmätning upphiivts eller återg<\tt 
eller fr~1p1 om exekutiv forsiiljning 
av registrerat skepp eller skepps
bygge eller inskriven rätt till si"idan 
egendom eljest förfallit; 

4. registrerat skepp eller skcpps
hygge eller inskriven riitt till sfiJan 
egendom blivit förcmiil för kvar
stad. hetalningssäkring eller ut
mätning. knnkursförvaltare begärt 
att registrera\ skepp eller skepps
bygge skall säljas exekutivt. iigaren 
enligt 10 * andra stycket begiirt att 
registrerat skepp skall siiljas exeku
tivt eller egendomen s<ilh exeku
tivt: 

5. beslut som avses unJer 3 eller 
4 om konkurs. kvarstad. hetal
ningssäkring eller utrniitning upp
hiivts eller återgått eller fdga om 
exekutiv försäljning av registrerat 
skepp eller skcppshygge eller in
skriven rätt till sädan egendom el
jest förfallit; 

6. skepp eller skeppsbygge skall avregistreras enligt någon i 16 §angiven 
grund men hinder mot avregistreringen möter enligt 17 ~; 

7. enligt 35 § beslut meddelats att skepp eller skepps hygge skall avföras 
ur registret den dag registrering äger rum utomlands. 

Är eljest i lag eller annan förl"attning föreskrivet att visst förhållande 
skall antecknas i skepps- eller skeppsbyggnadsregistret. skall det gälla. 

Anteckning i skeppsbyggnadsregistret skall överföra~ till skeppsregist
ret. om hygget överföres dit siisom skepp. Registeranteckning skall av
föras. om den uppenbarligen ej längre kan vara av betydelse. 

237§ 

Kvarstad l'ller annan handräck
ning för fordran. beträffande vilken 
ansvarigheten är begränsad. skall 
vägras och beviljad sådan åtgärd 
skall hävas, om redaren inom riket 
hos rätten eller ii1·erexl'k11tor st~iller 
säkerhet för fulla ansrnrighctsbe
loppet enligt :!J'i §jämte ett av myn
digheten bestämt tillägg för •ränta 
och kostnader i 5aken. Säkerheten 
må åberopas gentemot alla borge
närer. för vilkas fordringar gäller 
begränsning till samma ansvarig
hetsbelopp. och skall anses vara 
ställd till förmån för alla sådana 
borgeniire r. 

Har redaren ställt säkerhet för ett 

Kvarstad för fordran. beträffan
de vilken ansvarigheten är begrän
saJ. skall vägra~ och beviljad sildan 
åtgärd skall hävas. om redan:n 
inom riket hos rätten ställer säker
het för fulla ansvarighetsbeloppet 
enligt 235 § jämte ett av riitten he
stämt till~igg for ränta och kostna
der i saken. Säkerheten .filr åbero
pas gentemot alla borgenärer. för 
vilkas fordringar gäller begränsning 
till samma ansvarighetsbelopp. och 
skall anses vara ställd till förmån 
för alla sadana borgeniirer. 

Har redaren ställt säkerhet för ett 
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mindre helorr iin i första stycket 
av.;cs och stiiller han diircfter hos 
samma 111v11digh1·t siikcrhet for 
i\terstoden. skall ock vad i första 
-;tyd;ct stadgas äga tilhimrning. 

Lag.fi'ir.1/agc•11 4h 

Fiirc.1/11g1•11 lyJd.1·c 

mindre bclorp iin i första stycket 
avses och stiillcr han diirefter hos 
samma domstol säkerhet för iiter
stodcn. skall ock vad i första 
stycket stadgas iiga tillämrning. 

Om redaren ~tiillt f11ll siikerhet efter vaJ i första eller andra stycket siigs. 
~;k;ill ri1 han~ yrkande tidigare stiilld siikcrhet fi.ir fordran som avses med 
den fulla siikerhcten frigivas. 

Vad i denna raragraf är stadgat skall äga motsvarande tilbmpning. om 
säkerheten stiillts hos vederbörlig myndighet i Danmark. Finland eller 
Nmgc. 

~38 ~ 

K varslad clll'I' 11111w11 hanJriick- K varslad för fordran. beträffan-
11i11g för fordran. beträffande vilken de vilken ansvarigheten är begrän-
ansvarighcten är hegränsad. skall sad. skall vägras och beviljad sådan 
viigras och beviljaJ sådan åtgärd atgärd hävas. om redaren visar att 
hiiva~. om redaren visar att han. han. innan åtgärden genomförts. 
innan åtgärden genomförts. utom utom riket ställt betryggande och 
riket ställt betryggande och för bor- för horgenären tillgänglig säkerhet 
gentiren tillgänglig säkerhet för fulla för fulla ansvarighetshelorpet en-
ansvarighetsbelorpet enligt 235 § i ligt 235 § i någon av följande ham-
någon av följande hamnar: nar: 

I. den hamn där den händelse inträffat varå fordringen grundas eller. om 
händelsen ej ägt rum i hamn. den första hamn som fartyge! anlöpt efter 
händelsen: 

2. landsättningshamncn. om fordringen avser skada å person: 
3. lossningshamnen. om fordringen avser skada å last. 

Har i fall som avses i första 
stycket säkerheten ställts i annan 
ort än där angives. prövar rätten 
elll'I' ii1'erl!xck11tor med hänsyn till 
omstandigheterna. huruvida hand
riick11i11gs1ltgärd, s11m 1111 .rngls, 
skall vägras eller hävas. 

Vad i första och andra styckena 
iir stadgat gäller även om den utom 
riket ställda siikerheten icke mot
svarar det fulla ansvarighetsbelop
pet enligt 235 * men redaren inom 
riket hos rätten eller ö1·erexek11tor 
stiillcr betryggande säkerhet för 
återstoden jämte ett av rätten eller 
iiverexek11tor bestämt tillägg för 
ränta och kostnader i saken. 

Vad i denna paragraf år stadgat 
om hävande av lwndriic'kninf.{Jåt
Kiird skall äga motsvarande till
lämrning i fråga om frigivande av 

Har i fall som avses första 
stycket säkerheten ställts i annan 
ort än där angives, prövar rätten 
med hänsyn till omständigheterna. 
huruvida /.;\'(lrstad skall vägras eller 
hävas. 

Vad i första och andra styckena 
är stadgat gäller även om den utom 
riket ställda säkerheten icke mot
svarar det fulla ansvarighetsbelop
pet enligt 235 § men redaren inom 
riket hos rätten ställer betryggande 
säkerhet för återstoden jämte ett av 
rätten bestämt tillägg för ränta och 
kostnader i saken. 

Vad i denna paragraf är stadgat 
om hävande av kvarstad skall äga 
motsvarande tillämpning i fråga om 
frigivande av säkerhet. som ställts 
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:\'111·t1r1111d1· l_l'ddsc Fiireslut:<'ll /1·.id.1·,· 

siikerhet, som stiillts inom riket till mom rikL·t till hefriclse friin /..1·ar-
hcfrichc friln hu11driic/..11i11gs,Jt- .1111.t. 
giird. 

249 ~ 

Siiljö fartyg exekutivt i Sverige. 
upphör sjöpantriitt och retentions
riitt i fartyget sedan köpeskillingen 
crlag1s . .fi'imt.1u11 all .fi:irsii/j11i11gl'11 
h/ir h<'.1t<ie11dc. 

Siiljes fartyg exekutivt i Sverige. 
upphör sjiipantriitt och retentions
riitt i fartyget sedan hir.l'li(i11i11gC'/1 
har 1·111111i1 laga kraft 11d1 köpeskil
lingen erlagts. 

Borgenärerna ha ri1tt till hctalning ur köpeskillingen i den ordning som 
giiller frir utmätt egendom. Fordran. som iir förenad med sjiipantriitl. for 
d~irvid hevakas till fullt hclopp utan hinder av bestiimmclserna i I 0 kap. om 
hegriinsning av redare~ ansvarighet men ger ej utdelning över det belopp 
-;om högst skall utgå enligt niimnda bestiimmelser. 

Exekutiv försiiljning av fartyg i fri1mmandc stat skall crkiinnas med den 
verkan som angives i första stycket, om fartyget fanns inom den statens 
jurisdiktionsomrade samt försäljningen verkställts i enlighet med den sta
tens lag och i överensstämmelse med bestämmelserna i 1967 i\rs internatio
nella konvention om sjöpanträtt och fartygshypotek. 

25H 
Utlämnas gods. som häftar för fordran. eller säljes gods for fartygets 

eller lastens hehov. upphör sjöpanträtt i godset. 

Siiljes god<; exekutivt. upphör 
sjöpanträtt däri sedan köpeskilling
en erlagts . .fi'irut.rntt a11.fi.ir.1·iiU11i11g
e11 hlir heståendc. 

Säljes gods exekutivt. upphör 
sjöpanträtt diiri sedan Ji'irsii/j11i11gc11 
har rn1111it laga kra.ft och köpeskil
lingen erlagts. 

Den som utan borgenärens tillstfö1d lämnat ut gods. som enligt vad han 
insett eller bort inse häftade för fordran. svarar för vad som till följd diirav 
~i kan utgå ur godset. Sådan ansvarighet har i1ven mottagaren fi.ir fordran. 
för vilk..:n han eljest icke skolat svara p..:rsonligen. om han had..: k~inncdom 
om fordringen när godset lämnades ut. 

25H 
Sjöpantriitt i inlastat gods upphör n~ir ett år förnutit friin det att fordring

en uppkom. om ej före utgången av denna tid antingen talan viickts i laga 
ordning eller kvarstad eller utmätning. som sedermera föfoljcs av exel\utiv 
försäljning ::iv godset. hlivit säkerställd. Preskriptionstiden skall ej löpa 
medan laga hinder möter mol att godset beliigges med kvarstad eller 
utmätes för horgenärens fordran. 

Har fordran kommit under dispaschörs behandling. anses talan om ford
ringen viickt. 

Vad i första stycket sägs om ver
kan av säkerställd utmätning giiller 
också niir gods skall siiljas exeku
tivt under konkurs. om försäljning 
begärts och godset omhändertagits 
av w111iit11ingsma11ne11 eller eljest 
satts under lwns in-;egel. 

Vad i första stycket sägs om ver
kan av siikcrstiilld 11tmiitning gäller 
ockst1 när gods skall säljas exeku
tivt under konkurs. om försäljning 
begärts och godset omhändertagits 
av krmu~f(1gclemy11dighcte11 eller el
jest satts under my11clighcte11.1 inse
gel. 
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N111·1ir111ulc lydel.ll' Fiirl'slagen lwld.\'l' 

Anst>kan om inteckning skall avsbs. om 
I. hestämmclscrna i 282 ~första slyl'.ket ej iakl\agih: 
2. ans(ikningen strider mot 261 *: 
3. anslikningen strider mot sädan på grund av förvärvsvillkor mot sökan

den giillande inskränkning i hans riitt att förfoga över egendomen. som 
införts i skepps- eller skeppsbyggnadsrcgistret eller införes däri samma 
in;.krivningsdag som inteckningen sökes. och ansökningen icke medgivits 
av den till vars förmiin inskränkningen gäller: 

4. skeppet eller skeppshygget skall avregistreras: 
5. sökanden eller. om skeppet eller hygget äges av flera. någon av 

sökandena är i konkurs eller försättes i konkurs samma inskrivningsdag 
som inteckningen sökes och det icke visas. att skeppet, bygget eller ande
len ej hör till konkursboet: 

6. skeppet. bygget eller andel 
däri eller villkorlig äganderätt där
till iir förem<ll for kvarstad. sking

6. skeppet. bygget eller andel 
däri eller villkorlig äganderätt där
till har hlil'it föremål för kvarstad. 

ring.1fiirh11J. bctalningssäkring eller bctalningssäkring eller utmätning 
utmätning eller hlir fiiremål .fi>r så
dan tltgärd samma inskrfrningsdag 
som inteckningen siik.es; eller 

och ett ärende angående anteck
ning om dtgiirden har tagits upp 
senast på den inskril'llingsdag då 
inteckningen säks, sådda ej i fråga 
om ki·arstad ansiik.11ingen har med
getts m· k.ronofi>gdemyndighetcn; 
eller 

7. skeppet. hygget eller andel däri eller villkorlig äganderätt därtill från
gått sökanden genom exekutiv försäljning. 

Har ärende angående inskrivning av sökandens förvärv uppskjutits, 
skall behandlingen av inteckningsansökningen uppskjutas pil motsvarande 
sätt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 191>2. 
Vad som sägs om kvarstad i 33. 38. 237, 238 och 283 ~~ i deras nya 

lydelse gäller även skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdan
det. 

När ett mål angående kvarstad handläggs av överexekutor efter ikraft
trädandet, tillämpas 237 och 238 ** i deras iildrc lydelse. 

4 Senaste lydelse 1978: 886. 
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36 Fiirslag till 

Lag.fi"irslagen 49 

Lag om ändring i lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfar

tn~ 

Hiirigenom föreskrivs att 12, 30 och 41 ** lagen ( 1955: 2271 om inskriv
ning av rätt till luftfartyg skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnronde lydelsl' Föreslagen lydelse 

12 *' 
Upplys1·s att ji"ire den dag in

leckning s6kcs eller ock samma 
dag ansiik11i11ge11 giires den e1:en
dom som ansiikninr:en m·ser tagits i 
111ii1 eller tagits i a11.1pråk genom 
bc1alningssiikring. och l'i.rns l'.i att 
111111ä1ni11r:en eller hctalningssiik
ringen upphiirl att gälla, skall an
siikningen m·slås. 

Ansiilwn om intl'l"kning skall m·
slås, om den egendom .10111 ansiik
ningen m·scr har u1miitts. hd11g1s 
med kl'arstad eller lagits i 11n.1präk 
genom he111lni11gssiikring och ctl 
ärende angående ant1•ckning 11111 

åtgärden har tagits upp senast />ti 
den inskrin1ingsda);! dä intcckning-
1•n siiks, sil rida ej i .fi·åga om har
stad ansiikningen har medgetts ar 
kro11,~f(1gdemyndighe1en. 

30 * 
Utmätes iigaren tillkommande 

rätt till andel i inteckning eller 
rnrdcr ägare, rilkcn sådan riitt till
kommer . .fi"irsatt i konkurs. 1·arc in
teckningshavaren. ändå att han be
tingat sig annat. pliktig att på begä
ran av .utmiitnings11wnnen eller 
konkursförvaltaren uppvisa in
teckningshandlingen for avskriv
ning. såsom i 29 * sägs. av det 
ägaren tillkommande beloppet. Se
dan avskrivning sålunda skett. 1111/ 
inteckning å det avskrivna beloppet 
med ränta meddelas på ansökan av 
utmiitning.rnwnnl'n l'llcr konkurs
förvaltaren. iindtl att intecknings
medgivandet icke är tecknat ä så
dan handling som i 5 § sägs. Hand
ling. p;'l grund varav inteckning så
lunda meddelas. skall innehålla att 
beloppet förfaller till betalning sex 
månader efter uppsägning. 

' Senaste lydelse 1978: 885. 

4 Riksdagen 1980181. I .mm/. Nr M 

Försiitts iigarc. som har riitt till an
del i inteckning, i konkurs. iir in
teckningshavaren. ändå att han he
tingat sig annat, pliktig att pä begii
ran av konkursförvaltaren uppvisa 
inteckningshandlingen för avskriv
ning, såsom i 29 * sägs. av det 
ägaren tillkommande hclopret. Se
dan avskrivning si\lunda skett . .fi'ir 
inteckning pil det avskrivna belop
pet med ränta meddelas p[1 ansökan 
av konkursförvaltaren. ii1·e11 om in
tcckningsmedgivandet icke är teck
nat pil sadan handling som i 5 * 
sägs. Handling. på grund varav in
teckning sålunda meddelas, skall 
innehålla att beloppet förfaller till 
betalning sex månader efter upp
sägning. 
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N11l'art111de frdclse Fiireslugen lydelse 

41 ~ 2 

Då 1111111itning skett a1· lt!Ofill"tyg 
dia lott diiri eller till sädant ji1rtyg 
hiirande. intecknad1' re.1·1'n·delar d
ia d1i s1idan egendom har tagits i 
ansprilk genom hetul11i11gssiikring 
eller del jii111/ikt 71 ~ ko11k11rsla.r.:e11 
iiskuts att l1(ftjimyg eller imeck
nade /"l'san/elar till .1tldant fiirtrg 
mä 11tmi1t11i11g.1Tis sii(jas, skall. se
dan bei·is hiiro111 i11kommit till i11-
sk1fr11i11gsdo111arcn. å niistu i11-
sf..:rin1i11g.1·dai: giiras 1111/1'ck11i11g om 
.fi"irhiillwrdct i i11skril'lli11gshok1'11. 
\'i,1·11s att 11t111iit11i11gen upphiil't.1· el-
ler att .fi·ägwr om ei;c11do111cns .fi'ir
sii(i11ini; e(icst .fi'i1:fii/lit ella att hc-
1a/11ing.1·siikring1·n upphiirt att gii/
la. l'arde ock det i bo/.:e11 a11tei'/.:11at. 

Har egendom hlil'it såld i den 
ord11i11g som iir stadgad herri!f.fi111-
Je .fi'irsii(ining m· utmiitt ft(fifiirtyg 
och 111· utmätta. i11tecknade rescn·
dclar. l'lll"de 11/lfcckning diirom e.r 
f('r 1·at! i .fi'ir.1·w .1·tvck1·1 siigs il!fi"ird i 
i11.1'/.:ri1·ni11gsb<1ke11. niir lumd/in[! 
.111111 1·i.111r kiipe.1killi11ge11s ji"irdl'i-
11ing i11/..0111111n till insk1fr11i11gsdo
marc11. Var ege11domen i11te1·k11ad, 
.1·ka/I i i11s/.:rirni11gsho/.:en tillika an
tecknas d1·n 1·erkan .rn111 .fi'irsii(i
ningen cnligT 1·ad i 25 ~ .1wdg11.1· 
medfi'ir bcträ.ffondc intec/.:ningcn. 
Skedde t:i .fiirsii(jning. men skola 
iindoc/.: enligt 1·ad därom iir särskilt 
stadgat medel .fi"irdelas mellan 
riittsiigare i egendomen, .1·ka/I mot
.1·1·ara11dc anu·ckning giiras när fi"ir
delnings/iingden i11k11mmer. 

Hur cl/ l1(f~(artvg. 1'n lott diiri <'i
/er intecknadl' re.1·e1Tdl'i11r 11T111iiTt.1· 
dia h11r cnligt 71 ~ konk11r.1!11ge11 
(1921:2251 hcgiirt.1· atT t'tt ii(l(iim_1'.1' 
e/la i11t1'ck1wcll' re.1·e1Tdl'iar .1/..1111 
sii(ia.1· i den ordning som gii/:er .fi.ir 
1111111itt s1/da11 egendom clll'I" har 111-

111iit11i11gc11 11pphii1·1.1· elll'I" .fi'tlgan 
om ege11dom1'ns .f('irsii!ining 111· an
nat skiil .fi'ir.fi1//it, skall alllel'Åning 
diin•111 giira.1 i in.1·kril'l1i11gshokc11. 
Ant1•ck11ing att egendomen har 
s1llr.1· 11Tmiitnings1•i.1· skall ske, niir 
handling som l'isar kiipcskilli11ge11.1 
./hrde/11i11g har inkum111it. Har ett 
11~/Uiirtyg, en lott diiri eller i111cc/.:-
11ade rc.1·e1Tdl'i11r hclagt.1· med/.. 1·111"
s/l/d l'ill'f tagits i an.1prtik genom 
bcta/ni11gssiikri11g eller hur en sä
dan åtgiird upphiil'l.1· eller lltcrgtitT, 
skall 11111eckni11g diirom ocksil gii
rns i inskril'l1ingshoke11. 

Om i111·akan pil inteckl1i11g 111· en 
exek11ti1· .fi'irsii(jning dia 01• en 
mv11digh1·1s fi'irddning al· medel 
.1·ka/I anteckning gi;rns i i11skrii'-
11i11gsho/.:en niir anmiilan, hl'1•i.1 d
ler .fi"irdelningsliingd so111 1111·i.rnr 
.forhtillandet har inkommit. 

Har domstol heträffande inteckning i luftfartyg meddelat förklaring som 
i 2fl ~ s:igs. åligger det domstokn att därom översända hevis till inskriv
ningsdomaren. som har att å nästa inskrivningsdag göra anteckning om 
förht1llandet i inskrivningshoken. 

~Senaste lydelse 1978: 88.'i. 



Prop. 1980/81: 84 Lag.f("irs/agen 51 

Denna lag triidcr i kraft den I januari 19lC. 
Vad Sl)lll siigs om kvarstad i 12 och 41 **i deras nya lydelse gäller iivcn 

'kingringsförbud som har medddats fiire ikrafttriidandei. 
Om ett iircndc an~:;icndc av~krivning pi1 en inteckningshandling med 

anledning av ut miitning har tagits upp pi'1 en inskrivningsdag före ikraftträ
dandet. g;illcr _10 *i de~s iildrc lyddse. 

37 Ftirslag till 

Lag om ändring i lagen (1955: 2291 i anledning av Sveriges tillträde 
till 1948 års kom·enlion riirande internationellt erkännande av rätt 
till luftfartyg 

Hiirigcnom föreskrivs all ) * lagen ( 1955: 229) i anledning av Sveriges 
tilltriide til! 1948 ;'1rs konvention rörande internationellt erkännande av rätt 
till luftfartvg skall ha nedan angivna lydelse. 

N111"<1ra11d1· /.n/d.H' 

Vakan i förhilllande till tredje 
man av inskrivning. varom för
miiles i 2 *· bedl')mes enligt lagen i 
den stat där riittcn är inskriven. Diir 
luftfartyg här i riket utmittts eller 
belagts med kvarstad eller ski11f,:
ri11f.:.1:fiirh11d dler luftfartyg omfat
tas av konkurs. som inträffat hiir i 
riket. och giildenärcn med vetskap 
därom träffat det avtal. som ligger 
till grund för inskrivningen. mii 
denna dock ej till förfong för utsök
ningsborgeniircn eller konkursbor
gcniirerna eller för köparen vid exe
kuti\' försiiljning åberopas i vidare 
mån iin som följer av svensk lag. 

Fiires/af.:i'll lvdel.H' 

Verkan i förhållande till tredje 
man av inskrivning. varom för
mäles i 2 *· bedömes enligt lagen i 
den stat där rätten är inskriven. Där 
lufHartyg hiir i riket utmätts eller 
belagts med kvarstad eller luftfar
tyg omfattas av konkurs. som in
träffat här i riket. och gäldenären 
med vetskap därom träffat det av
tal. 5om ligger till grund för inskriv
ningen. mä denna dock ej till för
föng för utsökningshorgenären eller 
konkursborgenärerna eller för kö
paren vid exekutiv försäljning åbe
ropas i vidare mån än som följer av 
svensk lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 19lC. 
Vad som sägs om k varslad i 3 ~ i dess nya lydelse gäller även skingrings

törhud som har meddelats före ikraftträdandet. 
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38 Fiirslag till 

Lag om ändring i luftfartslagen ( 1957: 297) 

Wirigenom föreskrivs att 12 kap. 3 ~ luflfartslagcn ( 19."7: 297) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Ntffllmmlc hdel.1c Fiirc.1/agl'11 h·ild.1·<' 

12 kap. 

Angående frihet fr{u1 k varslad 
och ski11gri11g.1:fi"irh11d för vissa luft
fartyg iir särskilt stadgat. 

3 ~ 

Ang?1ende frihet frän kvarstad 
för vissa luftfartyg är siirskilt stad
gat. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

39 Förslag till 

Lag om ändring i växellagen ( 1932: 130) 

Härigenom föreskrivs i fråga om växellagen ( 1932: I 30J 1 

dels att 95 * skall upphöra att gälla. 
dels att i 88 ~ordet "utmätningsmannen" skall bytas ut mot "kronofog

demyndigheten··. 

Denna lag triider i kraft den I januari 19!C. 

40 Förslag till 

Lag om ändring i <'hecklagen (1932: 131) 

Härigenom föreskrivs i fråga om checklagen ( 1932: 131J 1 

del.1 att 73 ~ skall upphöra att gälla. 
dels att i 06 ~ordet "utmätningsmannen" skall bytas ut mot ''kronofog

demyndigheten ... 

Denna lag tr~ider i kraft den I januari 1982. 

41 Förslag till 

Lag om ändring i aktieholagslagen (1975: 1385) 

Härigenom föreskrivs i fråga om aktieholagslagcn ( 1975: 1385J 1 

dl'is att i 6 kap. 6 * ordet "utmätningsmannen" skall bytas ut mot 
"kronofogdemyndigheten". 

1 Lagcnumtryckt 1979:64~. 
1 Sc:na~te lvdelsc av 88 * 19M: 6f>6. 
1 Senaste 1},delse av 66 ~ 1%4: 66 7. 
1 Senaste lvdelse av 

6 kap. 6 § 1977: 709 
14 kap. 10 * 1977: 709. 
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elds all i 14 kap. 10 ~orden "övcrc.xekutnr i niimnda ort" skall bytas ut 
mot "samma rät!". 

elds all i 14 kap. 13 * ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "Hlnssty
relscn". 

dels all 3 kap. I 2 * skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·1m111dl' lvddse Fiircs/agen lvdd1t• 

3 kap. 

12 * 
I avstämningsbolag skall den som 

med skriftlig handling visar att han 
till följd av uppdrag eller pantsätl
ning eller på grund av villkor i testa
mente eller gåvobrev har rät! att i 
stiillet för den i aktieboken införda 
aktieägaren lyfta utdelning och 
mottaga emissionsbevis och. vid 
fondemission. brev på ny aktie på 
begäran upptagas i en särskild för
teckning. Detsamma gäller förmyn
dare eller god man för aktieägare 
eller vid konkurs konkursförval
taren eller vid utmätning ai· eller 
kvarstad ptl aktier 11tmiitni111.:sma11-
nen. 

I förteckningen skall för sådan 
person som avses i första stycket 
antecknas samma uppgifter som en
ligt 10 ~första stycket skall införas i 
aktieboken om aktieägare. Av för
teckningen skall även framgå den 
rätt som tillkommer honom. Sådan 
anteckning skall avföras, när det vi
sas att rätten upphört. 

I avstämningsbolag skall den som 
med skriftlig handling visar att han 
till följd av uppdrag eller pantsätl
ning eller på grund av villkor i testa
mente eller gf1vobrev har riitl all i 
stället för den i aktieboken införda 
aktieägaren lyfta utdelning och 
mottaga emissionsbevis och. vid 
fondemission. brev på ny aktie på 
begäran upptagas i en särskild för
teckning. Detsamma gäller förmyn
dare eller god man för aktieägare 
eller vid konkurs konkursförval
taren eller vid utmätning, kvarstad 
eller hetalningssiikring a1·see11de 
aktier kmmfo1.:dnnyndi1.:hctcn. 

I förteckningen skall för den som 
avses i första stycket antecknas 
samma uppgifter som enligt 10 ~ 

första stycket skall införas i aktie
boken om aktieägare. Av förteck
ningen skall även framgä den rätt 
som tillkommer den som a1·ses i 
j(>r.\'/a stycket. Sådan anteckning 
skall avföras. när det visas att rät
ten upphört. 

Uppgift ur förteckningen får ej lämnas till annan utan samtycke av den 
som beröres av förhållanden som antecknats i förteckningen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
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42 Förslag till 

/.a.1.:Firsluge11 ~-I 

Lag om ändring i lagen (I 970: 596) om förenklad aktiehantcring 

Härigenom före~krivs att 12*lagenI1970: 596! om fon:nklad aktiehan
tering skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de /_\·elds<' Fiirnl<1gn1 lyddsc 

I:! * 
Den som med skriftlig handling 

visar att han till följd av uppdrag 
eller pantsättning eller på grund av 
villkor i testamente eller g(1vobrev 
har rätt att i stället for den i aktiebo
ken införde aktieägaren lyfta utdel
ning och mottaga emissionsbevis 
och. vid fondemission. brev på ny 
aktie. skall på begäran upptagas i 
en särskild förteckning. Detsamma 
gäller förmyndare eller god man för 
aktieägare eller vid konkurs kon
kursförvaltaren eller vid utmätning 
m· eller kvarstad på aktier utmiit-
ningsmanncn. 

I förteckningen skall för st/dan 
person som avses i första stycket 
antecknas samma uppgifter som en
ligt 8 * andra stycket skall införas i 
aktieboken om aktieägare. Av för
teckningen sk~11l även framgå den 
rätt som tillkommer honom. Sådan 
anteckning skall avföras. när det vi
sas att rätten upphört. 

Den som med skriftlig handling 
visar att han till föl.id av uppdrag 
eller pantsättning eller pii grund av 
villkor i testamente ellc.:r gilvobre\' 
har rätt att i stilllet för 1.kn i aktiebo
ken införde akticiigaren lyfta utdel
ning och mottaga emissionsbcvis 
och. vid fondemission. brev pil ny 
aktie skall pii beg~iran upptagas i en 
särskild förteckning. Detsamma 
giiller förmyndare eller god man fi.ir 
aktieägare eller vid konkurs kon
kursförvaltaren eller vid utmätning. 
kvarstad d/l'I" hNal11i11g.1.1iikri11g 
m-.wendc aktier kr<m(lfi1gdc111Y11-
dighetl'11. 

I förte<.:kningen skall for den som 
avses i första stycket ante<.:kna~ 

samma uppgifter som enligt 8 * 
andra stycket skall införas i aktie
boken om akticiigan:. Av förteck
ningen skall iiven framgii den rätt 
som tillkommer de11 som arsc.1 i 
f"irsfll stycket. Sill.Ian anll'l:kning 
skall avföras. när det visa~ <itt riit
ten upphört. 

Uppgift ur förteckningen får ej lämnas ut till annan utan samtycke av den 
som beröres av förhållanden som antecknats i förte<.:kningen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

43 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1934: 239) om bulvanförhållande i fråga om 
aktier i vissa bolag 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1934: 239) om hulvanförhållande 
i fråga om aktier i vissa bolag 

dels att i 2 och 9 §§ ordet "överexekutor" i olika böjningsformer skall 
bytas ut mot "kronofogdemyndigheten" i motsvarande form. 

dels att 3. 4 o<.:h IO §*skall ha nedan angivna lydelse. 



Prop. 1980/81: 8-' 

N111·arc111de lvdd.11· Fiirc.1/agcn lyddsc 

-~ ~I 

D{i aktier .1kola siilja~ efter v:1d i 
2 ~ siigs. -;kall for-..iiljningen ske ä 
of/i'11t/ig 011ktiu11 i den urd11i11!! 
1·1iru111 st11dg11.1 i fi"irord11inf!1'11 d1•11 
23 oktuhcr /9/../ 11111 \'lid 1·idFir.1ii(i-
11i11g il\' 1·iird1paflf.'l'/" i \'lSSll .foll 
skall iaktt11g11.1: dock 1111) ii1·er1·.rc
k111ur pfi begiiran av hulvanen mnl
giva fi.irsiiljning i annan ordning. S<l
framt skiil diirtill visas. 

Försiiljning av aktierna 11 of.fi'nt
lig 1111ktic111 skall i:fter iii·ae.rckutors 
hc.1tii111111l111de ii!!ll rum i Stc1ckho/111 
dia 11111w11 stad diir .1iinkild 11\" st11-
de11.1 /11111dds- och .\iiifiirt.rnii11111d 
1111t11ge11 111iiklan· .f/111ll'.1. f'ii a11k
tio11c11 fär bulvanen ej sjiilv illr<>f!o 
aktierna. Inflytande medel skola 
upphiiras av 11t111ii111i11g.111111111u•11 i 
d1·11 strul diir .fi°ir.1ii(i11i11gc11 iiga 
rum. I övrigt skall i iircndet i 
tilliimpliga delar sil anses. som om 
aktierna utmiitts till giildande av 
fordran hos bulvanen. Bcstii111111cl
scma i 1)3 .I! 2 ,wh 3 mom. 11tsiik-
11i11gsl11grn iig11 doek ej 1il/iimf111i11g 
i fråga om fiirsiiljningen. Äro ak-
1icrn11 fllllll.rntt11 m· h11/r1111e11, skall 
Firsii{i11i11!! ske 111ed hilwhållande 
ar fllllllha1·11n•11s riill, niir l'.i denne 
11i;;e.1 med att .for sin hct1il11i11!! häl
la si!! till kiipe.1/.:illi11ge11. Bulvanen 
iir pliktig att betala kostnad som ej 
kan gi.ildas ur den försålda egendo
men i enlighet med /<;X !i lllsiik-
11ings/11/.!e11. 

Har iin'rexek11tor medgivit för
siiljning i annan ordning iin som 
sim/gas i.fi"irordningen den 23 okto
ber 1914, skola aktierna ställas un
der vård och förvaltning av god 
man 1·11rom .fhnniiles i la!!en om för
mynderskap. Gode manrn:n 1·11/"e 

pliktig att i samråd med hulvanen. 
inom tid som med hänsyn till om
stiindigheterna kan anses skälig, 
föran~talta om försäljning av ak-

1 Senaste lydelse 1%7: 145. 

rn. aktier skall säi_ias efter vad i 
2 ~ siigs. skall försiiljningen ske g1'
"' J/11.fi111dk t1111111 issi1111ii r. I\ ro11c1/(1!!
dl'm1·11dighe1 e nf(ir dock pii begiiran 
av hulvanen medgiva försiiljning i 
annan ordning. st1framt sk<il diirtill 
visas. 

\'id försiiljning av aktierna ge
nom .fi111dk11111111issi1111iir giiller .fi"il
j1111de. Bulvanen fftr ej sjiilv kiif1t1 
aktierna. Inflytande medel skall 
uppbiiras av kr11111~/i1gde111v11Jighe

te11. I övrigt skall i ärendet i tilliimp
liga delar sä anses. som om aktierna 
utmiith till gäldande av fordran hos 
hulvanen. Bestiimmelscn i <) kafJ. 
4 .Q .fiirsta stvcket 11t.1iik11i11gshalke11 
tilliimf!aS dock ej i fråga om försälj
ningen. Bulvanen är pliktig att beta
la kostnad som ej kan gäldas ur den 
försr1lda egendomen i enlighet med 
J 7 kap. 7 .~ 111xiik11i11gshalken. 

Har kror11~fogdcmyndighcten 
medgivit försiiljning i annan ord
ning än genom .!<Jndkommissioniir. 
skall aktitrna ställas under vård 
och förvaltning av god man som 
m·ses i 18 kaf!. fiiriildrahalken. 
Gode mannen iir pliktig att i samråd 
med bulvanen, inom tid som med 
hänsyn till omständigheterna kan 
anses skälig, föranstalta om försälj
ning av aktierna. Gode mannen har 
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N111·,ira11,fr l_\'dels1' 

ticrna. (ioJe mannen har att. dii 
{irsräkning dkr slutriil.;.ning av
gives. insiim.la en av'\krift av riik
ningen till r'i1·a1'1d.111or. 

Lag.f('irs/agrn 5h 

F'iirnlu;-:e11 lvdd.H' 

att. u;i ~1rsriikning eller slutriikning 
av!!ives. insiimh1 en avskrift av räk
ningen till kro1111fi1gdem\·11diglr<'lc11. 

4 ~2 

Undl'I- riitteg1i11gc11 11101 h11ll'a111'11 
111li domstokn. niir skiil Jiirtill iiro, 
förordna. att de aktier tiulvanfor
hållandet avser skola heliiggas med 
kvarstad. dlirol de antriiffas hos 
hulvanen eller någon som av hul
vancn erhi1llit dem såsom pant eller 
som innehar dem för tiulvanens el
ler panthavarens rlikning. Aki!lg11-
re11 111å ock lluJ ii1·crt'Xekutor hcg1/
ra _fi:irord11a11dc om krnrstad . . 10111 

n1·ss sagts. 
Förordnas om aktiernas försälj

ning efter vad i 2 ~ sägs. skall tillika 
i 11ts/agct meddelas förordnande 
om kvarstad ä aktierna eller. där 
stidant förordnande redan givits. 
förklaring att detta skall iiga he
stånd. Vinner utslaget laga kraft. 
skola sedan sex månader därefter 
förflutit aktierna. om ii dem kvar
stad blivit lagd. pf1 begäran av iirer
cxck11tor utliimnas till denne. diir de 
l'.i i1111ehm·as sil.mm pant. Om för
siiljningsforordnande ej meddelas 
eller meddelat försiiljningsförord
nande l'llrder i högre rätt 11pphii1·t, 
prii1·e domstolen i utslaget. huruvi
da förut meddelat förordnande om 
kvarstad skall återkallas eller iiga 
bestånd till dess utslaget vunnit 
laga kraft. 

K varslad varom nu är sagt 1/1-

giirc ej hinder för bulvanen att. in
till dess sex månader förflutit från 
det förordnande om försäljning en
ligt 2 * vunnit laga kraft. avyttra 
aktierna till någon som enligt lag 
äger förvärva dem: dock må ak
tierna ej utlämnas med mindre 
1)i·erexek11tor därom förordnat. 

2 Senaste lydelse 194ti: 833. 

Domstolen ka11 niir det _finns skäl 
diirtill. förordna. all de aktier bul
vanftlrhiillandcl avser skull beläg
gas med kvarstad. om de anträffas 
hos bulvanen eller nägon som av 
hulvancn erhällit dem sf1som pant 
eller som innehar dem för bulva
nens eller panthavarens riikning. 

Förordnas om aktiernas försälj
ning efter vad i 2 9 siigs. skall tillika 
i dome11 meddelas förordnande om 
kvarstad å aktierna eller. diir sådant 
förordnande redan givits. förklaring 
att detta skall iiga bestånd. Vinner 
domen laga kraft, skall sedan sex 
månader därefter förflutit aktierna. 
om ä dem kvarstad blivit lagd. på 
begäran av den kr111wfi1i.:demY11-
dighl't som r11·ses i 2 och 3 !i!i utläm
nas till denna. Om försäljningsför
ordnandc ej meddelas eller medde
lat försäljningsförordnande 11pp
hii1·.' i högre rätt. skall domstolen i 
domen priil'a. huruvida förut med
delat förordnande om kvarstad 
skall återkallas eller liga bestånd till 
dess d11111e11 vunnit laga kraft. 

K varslad varom nu iir sagt 111giir 
ej hinder för bulvanen att. intill 
dess sex månader förflutit från det 
förordnande om försiiljning enligt 
2 ~ vunnit laga kraft. avyttra ak
tierna till någon som enligt lag äger 
förvärva dem: dock filr aktierna ej 
utliimnas med mindre den kro110-
.f(1gdemy11dii.:lre1 som m·ses i 2 oc/1 
3 !i!i därom förordnat. 
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Nu1·arumle lydelst• Fiire:,./agen lydelse 

IO §-' 

KlaRan ii1·er ii1·crexekutors he
slut i ärende som omfi"irmiilc.1· i 3 ~ 
.fi'irsta stycket .fi"ircs i den ordning 
som i utsiiknings/agen .1·tadga.1· an
gt/c·nd<' klaRWI iil'('r iil·erexckutor.1 
utslag i utsiikningsmul. 

Mot ii1·erexckutors hes/ut i fråga 
om k\'{lf.l'tad mä talan <'.iföras. 

Talan mot kro111~fi1gdemv11dighc·
te11s beslut enligt denna la1: fi'irs i 
den ordning som .fi'ireskrin i 11tsiik
ni11gsbalken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har en domstol före ikraftträdandet meddelat ett förordnande som avses 

i 2 *· skall ärendet även därefter handläggas av överexekutor. dock längst 
till utgången av år 1982. Ärendet får även dessförinnan övcrlamnas till 
kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt. När ärendet handläggs av 
övercxekutor. tillämpas i fråga om uppbärande av medel som inflyter vid 
en försäljning på offentlig auktion 3 § andra stycket tredje meningen i 
paragrafens iildre lydelse. 

Har en åklagare före ikraftträdandet yrkat kvarstad hos överexckutor. 
skall målet även därefter prövas av överexekutor. 

I fd1ga om talan mot överexekutors beslut tillämpas 10 § i dess äldre 
lydelse. 

44 fi)rslag till 

Lag om ändring i patentlagen (1967: 837) 

Härigenom föreskrivs att 54 § patentlagen ( 1967: 837) 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·arwule lydelse Föreslagen lydelse 

54 § 

Avslår patenthavaren skriftligen hos patentmyndigheten från patentet. 
skall myndigheten förklara patentet upphört. 

Är patent utmätt eller är tvist om 
överföring av patent anhängig. mcl 
patentet icke förklaras upphört så 
länge utmätningen består eller tvis
ten icke blivit slutligt avgjord. 

Är patent utmätt. helagt med 
kl'arstad c//l:'r laRel i anspråk ge
nom betalningssiikring eller är tvist 
om överföring av patent anhängig, 
får patentet icke förklaras upphört 
så länge utmätningen, harstadcn 
eller betalninl,!ssäkrin1:en består el
ler tvisten icke blivit slutligt av
gjord. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 54 ~ i dess nya lydelse gäller även sking

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

' Senaste lydelse 1937: 456. 
1 Lagen omtryckt 1978: 149. 
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45 Förslag till 

Lag om ändring i mtinsterskyddslagen ( 1970: 485 I 

lforigenom fi'ireskrivs att 33 !i mönsterskyJdslagen < 1970: 48) I skall ha 
nedan angivna lyddse. 

:\'111·ora11,fr lnldsc Fiirc.1/agcn /vddsc· 

:n ~ 

Om mönsterhavan: skriftligen hos registreringsrnyndigheten avstår fr~m 
möföternitten. skall myndigheten avföra mönstret ur registret. 

Är mönstt'rriitt utmätt eller är 
tvist om överföring av registrering 
anhängig. f<lr mönstret icke pä he
g~iran av mönsterhavaren avföras 
ur registret sf1 länge utmätningen 
besthr eller i.·istt:n icke blivit slut
ligt avgjord. 

Är mönsterrätt utmätt. helagd 
med ki·arstad eller lagen i 11n.11wäk 
genom be1al11ingssiikring eller är 
tvist om övaföring av registrering 
anhiingig, för mönstret icke pil be
giiran av mönsterhavaren avföras 
ur registret sä liinge utmätningen. 
ki·c//".l'ladcn eller hc1a/11ing.1-.1iikring
e11 hest<ir eller tvisten icke blivit 
slutligt avgjord. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 
Vad som silgs om kvarstad i :.n ~ i dess nya lydelse gäller även sking

ringsfiirhud som har meddelats före ikraftträdandet. 

46 Förslag till 

Lagom ändring i växtförädlarrättslagcn (1971:3921 

Hiirigenom föreskrivs att 34 ~ växtföriidlarrättslagen (1971: .W21 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·111·w1dc lvdc/sc Fiireslagen lydelse 

34 * 
Om sortinnehavaren skriftligen hos växtsortnämnden avstår från växt

föriidlarriitten. skall nämnden avföra växtsorten ur registret. 

Är växtföriidlarriitt utmätt eller 
iir tvist om överföring av registre
ring anhiingig. fftr sorten icke på he
gäran av sortinnehavaren avföras 
ur registret så länge utmätningen 
ht:står eller tvisten icke blivit slut
ligt avgjorJ. 

Är växtförädlarrätt utmätt, he
lagd med kmrs1ad eller lagen i an
språk genom hellllningssii/.:ring el
ler är tvist om överföring av regist
rering anhängig, får sorten icke på 
begiiran av sortinnehavaren avföras 
ur registret så länge utmätningen, 
kn1rs1ade11 eller he1a/ningssiikring
l!ll består eller tvisten icke blivit 
slutligt avgjord. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 34 * i dess nya lydelse gäller även sking

ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 
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47 Förslag till 

Lag om ändring i brottsskadelagen ( 1978: 413 l 

Härigenom föreskrivs att 16 ~ brottsskadelagen ( l 97H: 4 Dl skall ha ne
dan angivna lydelse. 

Stll'11rn11de lydelse Fliri·s/<1ge11 lnlcl.w· 

16 * 
Ansrriik rå brottsskadeersiittning för inte överl{itas innan ersiittningen 

iir tillgtinglig för lyftning. 

Anspr{ik rå brottsskadeersätt
ning med ankdning av rersonskada 
för inte tagas i mät för den skadeli
dam.les skuld. Utmätning av livrän
tehclopr kan dock ske enligt vad 
som föreskrivs i 11tsiik11ingslagcn 
!1877:31 .1. I J. 

Ansrräk rii hrottsskadeersiitt
ning med anledning av rersunskada 
for inte tagas i miit för den skadeli
dandes skuld. Utmätning av livrän
tebelurp kan dock ske enligt vad 
som föreskrivs i 7 kap. 11tsiik11i11g.1-
h11lke11. I .fi"åg(/ 11111 .fi"irhud mot 11t-
111iitni11g sei/(111 ersiittning har beta
lats ut tilliimpa.1 5 kap. 7 ~ andra 
stycket 11ts1ik11i11gsh11lke11. 

Denna lag träder i kraft den I januari 19H2. 

48 Förslag till 

Lag om ändring i trafikskadelagen (1975: 14IO) 

Härigenom föreskrivs att 29 ~ trafikskadelagen (1975: 14)()) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse Fiireslagen lydelse 

29 ~ 

Fordran på trafikskadeersättning 
med anledning av personskada får 
ej tagas i miit för den skadelidandes 
skuld. Utmiitning av livräntebelopp 
kan dock ske enligt vad som före
skrives i 11t.1iik11i11gslage11 r 1877:31 
s. I i. 

'Lagen omtryckt 1977:949. 

Fordran rä trafikskadeersättning 
med anledning av rcrsonskada fär 
ej tagas i mät för den skadclidandes 
skuld. Utmätning av livräntebelopp 
kan dock ske enligt vad som före
skrives i 7 kap. 11tsiik11i11gsh{llk1'11. I 
fråg(/ om fi'irhud 111ot 11t111iit11i11g se
dan er.1iit111i11g har hetalat.1 ut giil
ler 5 kap. 7 * (//ldrn stycket 11tsiik-
11ingshalken. 
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Försiikringsanstalt rär kvitta fordran pii självriskbelopp enligt 21 ~ mot 
försiikringstagan:ns fonlran hos anstalten. Fordran pil ersiittning som 
avses i 24 ~ andra stycket far kvittas mot fordran som innehas av den 
försiikringspliktige. 

Fordran pä trafikskadeersättning med anledning av personskada fftr ej i 
vidare mi'm än som följer av I 9 ~ överliitas innan ersiittningen iir tillgiinglig 
for lyftning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

49 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1967: 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor 

Härigenom föreskrivs att I (l ~ lagen I 1967: 663) om tillägg till vissa 
trafiklivräntor skall ha nedan angivna lydelse. 

l\'111·ara11de lydelse f"iircslagrn lydelse 

16 ~I 

Fordran hos försäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag får ej utmä-
tas. 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives 
11tsiik11i11gslage11 ( 1877: 31 .1·. I J. 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives i 7 
kap. 11tsiik11i11gshalke11. 

l.fi"äga om .fi"irhud mot 11tmiit11i11g 

sedan tilliigg har hetalats 111 gäller 
5 kap. 7 * andra stycket 11t.1iik-
11ingshalke11. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

50 Förslag till 

Lag om ändring i förordningen (1967: 666) om tillägg till vissa trafik
livräntor, som utgår av statsmedel, m. m. 

Härigenom föreskrivs att 6 §förordningen (I 967: 666) om tillägg till vissa 
trafiklivräntor. som utgår av statsmedel. m. m .. skall ha nedan angivna 
lydelse. 

1 Senaste lydelse 1'173: 216. 
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N111·arw1dl' lydd.1·1' Fhres/agcn lvcldse 

6 §' 

Fordran hos staten eller försäkringsinrättning pii tilliigg enligt denna 
förordning får ej utmätas. 

Bestiimmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives 
11tsiikni11gslagen ( 1877:31 s. I). 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livriintchc
lopp enligt vad som föreskrives i 7 
kap. utsiikningshalkcn. 

Ifråga om .f('irhucl mot 11tmiitning 
sedan tilliigg har h<'lalats 111 giillcr 
5 kap. 7 ~ andra stycket 11tsiik-
11ingsha/ken. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 

51 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1973: 214) om tillägg till vissa ansvarslivrän
tor 

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen ( 1973: 214) om tillägg till vissa 
ansvarslivräntor skall ha nedan angivna lydelse. 

Ntll'arande /ydel.ve Fiire.~lagen lydelse 

11 § 

Fordran hos forsäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag får ej utmä
tas. 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives 
lllsiikningslagen ( 1877: 31 s. l ). 

Bestämmelsen i första stycket 
hindrar ej utmätning av livräntebe
lopp enligt vad som föreskrives i 7 
kap. utsc'ikningshalken. 

I fråga om förhud mot utmätning 
sedan tillägg har beta/I/Is ut giil/er 
5 kap. 7 ~ andra stycket utsiik
ning.~balkrn. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

52 Förslag till 

Lag om ändring i kungörelsen (1971: 14) om tillägg till vissa statliga 
skadeliuäntor, m. m. 

Härigenom föreskrivs att 9 § kungörelsen (1971: 14) om tillägg till vissa 
statliga skadelivräntor. m. m .. skall ha nedan angivna lydelse. 

'Senaste lydelse 1973: 217. 
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N111•11ri11Hfr lyddse. Fiircs/11ge11 lvdelse 

9 * 
Fordran ho~ staten eller försäkringsinrättning rii tillägg enligt denna 

kungörelse far ej utmiitas. 

Bc~liimrnelscn i forsla sryckcl 
hindrar ej utmätning av livräntcbe
lopr enligt vad som föreskrives i 
111.1·iik11i11gs/agn1. 

Bcsliimrm:lscn i försla stycke! 
hindrar ej utmätning av livriintehe
lorr enligt vad som föreskrives i 7 
kap. 11 tsiik11i11gsha/kc11. 

I .fi'äga 11111.fi'irh11d 111111 11t111ii111i11g 
.1·1·da11 tilliigg har betalats 111 giilfrr 
5 kap. 7 !$ 1111dm stycke'/ 11tsiik-
11i11gsh11/k1'11. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

53 Förslag till 

Lag om ändring i konkurslagen ( 1921: 225) 

Härigenom föreskrivs i M1ga om konkurslagen\ 192 I: 225l 1 

dels att i 24 * orden .. utsökningslagen (I 877: 3 I s. I) .. skall bytas ut mot 
"utsökningsbalken". 

dels att I I, 14 a. 14 b, 27. 38. 54, 71. 73. 74. 76. 81. 97 och 208 §§skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111"armuil• lydt'!se Fih·cslagn1 lydt•!sc 

Il §~ 

Har horgen(irs fordran fastställts 
av domstol eller har domstol enligt 
lagsökningslagen ( 1946: 8081 med
delat bevis att utmätning för ford
ringen får äga rum. skall denna god
tagas som stöd för behörighet att 
söka gtildenären i konkurs utan 
hinder av att heslutet ej vunnit laga 
kraft. om det ej förordnats att be
slutet icke får verkställas. Det
samma giil/er, niir iirerexek11tor 
meddelat fiireskr(fi om verkstiil
li1:het m· skiljedom och <:i annor/1111-
da fiirordnats m· högre 111yndi1:het 
el/er m· domstol, diir talan mot skit-
jedomen iir a11hiin1:ig. 

Har borgenärs fordran fastställts 
av domstol eller har domstol enligt 
lagsökningslagen ( 1946: 808) med
delat bevis att utmätning för ford
ringen får äga rum. skall denna god
tagas som stöd för behörighet att 
söka gäldenären i konkurs utan 
hinder av att heslutet ej vunnit laga 
kraft. om det ej förordnats att be
slutet icke får verkställas. En ford
ran som har fastställts [;!e110111 skil
jedom skall också godtas. om skil
jedomen får l'erkstiillas enligt 3 
kap. 15 eller 16 !$ 111.l'iikningsha/ken 
och en domstol inte har meddelat 
ett sådant ji)rordnande som avses i 
18 § i samma kapitel. 

I andra fall än som avses i första stycket skall borgenären styrka ford-
ringen. 

1 Senaste lydelse av 24 § 1975: 244. 
'Senaste lydelse 1975: 244. 
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N111·ara11Je lydelse Fiifl'slagl'!1 h'clclse 

14 a *1 

Föreligga sannolika skäl för bifall 
till konkursansökan och kan det 
skäligen befaras att gäldeniiren un
dandrager egendom. far konkurs
domaren eller rätten. om siirskild 
anledning förekommer. förordna 
om kvarstad eller ski11gri11g.1:fi'irh11cl 
pil. giildenärens egendom i avvaktan 
pf1 prövning av ansökningen. Diir
viJ skall vad som enligt 15 kap. riit
tegängshalken gälla om kw1rstad 
o<'h ski11gring.1fiirhud iiga motsva
rande tillämpning, om ej annat 
följer av denna lag. Konkursdo
maren eller rätten får medgiva un
dantag från beviljad siikerhetstlt
giird. 

Föreligga sannolika skiil for hifall 
till konkursansökan och kan det 
skiiligen beforns att giildeniiren un
dandrager egendom. fiir konkur~

domaren eller riitten. om särskild 
anledning förekommer. fön.inlna 
om kvarstad p<'i giildeniirens egen
dom i avvaktan pli prövning av an
sökningen. Diirvid skall vad som 
gii/ler 0111 k1·ctr.1·wd .fi'ir/iir.lrnn .rn111 

hci·iljas enligt 15 kar. riill<'.t:<l11gs
halke11 iiga motsvarande tilliimp
ning, om ej annat följer av denna 
lag. Detta giil/cr dock l'.i he.1·tii111-
md.H'n i 16 kap. 15 .~ an dm sn·dct 
11f.l'ii/..11i11gshalke11. Konkursdoma
ren eller rätten far medgiva undan
tag från beviljad harsrad. 

14 b li4 

Föreligga sannolika skäl för bifall till konkursansökan och kan det skiili
gen hefaras att gäldenären genom att begiva sig från riket undandrager sig 
skyldighet eller överträder förbud som enligt denna lag gäller i konkurs. far 
konkursdomaren eller rätten. om särskild anledning förekommer. förbjuda 
gäldenären att i avvaktan på prövning av ansökningen begiva sig fdn riket. 
Meddelas sådant reseförbud. får i samband därmed eller senare giildcnären 
åläggas att lämna ifrån sig sitt pass till kronofogdemyndighet som konkur~
domaren eller rätten bestämmer. Är reseförbud uppenbart otillriic.:kligt. fär 
gäldenären häktas. 

Om gäldenären är juridisk person. äger första stycket tillämpning iiven 
på styrelseledamot. verkställande direktör och likvidator som avgått eller 
entledigats senare än ett år före dagen då konkursamökan kom in till 
konkursdomaren. 

Beträffande säkerhetsåtgärd som 
avses i denna paragraf äga bestäm
melserna om reseförhud i 15 kap. 
rättegångsbalken motsvarande till
lärnpning, om ej annat följer av den
na lag. Säkerhetsåtgärd kan ej hind
ras av att pant eller horRen ställes. 
Ej heller kan beviljad säkerhetsåt
gärd hävas av sådan anledning. 
Kostnaden för häktning skall beta
las av allmänna medel. 

J Senaste I ydel se 1979: 340. 
• Senaste lydelse 1979: 340. 

Beträffande siikerhetslitgärd som 
avses i denna paragraf äga bestäm
melserna i 15 kap. 5. 6 och 8 ~~ 
rättegångsbalkcn motsvarande till
lämpning, om ej annat följer av den
na lag. Säkerhetsåtgärd kan ej hind
ras av att sii/..erher ställes. Ej heller 
kan beviljad säkerhets<ltgärd hiivas 
av sådan anledning. Kostnaden för 
häktning skall betalas av allmänna 
medel. 



Prop. 1980/81: 84 

:\1111·11ra11d1· lvd!'fs1' Fiiresiug<'ll /y,/dse 

Till konkursbo riiknas. i Jen miin ej annat fiil.ier av 21 ~. all egendom. 
vim tillhiirde giildeniircn niir konkursheslutet meddelades elkr tillfaller 
honom under konkur~en och som ilr av beskaffenhet att kunna utmiitas. 
Till konkursbo riiknas iiven den egendom som kan tillföras boet genom 
;itervinning. 

Avlöning eller diirrned vid utmiitning jämsliilld arbetsinkomst som inne
stiir vid konktirsl'ns början och arbetsinkomst som gäldenären därefter 
förviirvar far dock behallas av honom. i den man den ej. sedan ska\teav
drag skett enligt vad diirom iir föreskrivet. uppenbart överstiger vad som 
;\tgtir för hans nch hans familjs försörjning samt till fullgörande av under
hiillsskyldighet som i övrigt åvilar honom. Vad som sagh om avlöning äger 
motsvarande tillämpning i fråga om periodiskt utgäende vederlag för ut
nyll_iande av rätt till litteriirt eller konstnill"ligt verk eller annat sådant och 
hetriiffandc belopp vilka utgä som pension eller livriinta. Om rättigheten 
till pension elkr livriinta iir av beskaffenhet att kunna utmiitas. får dock 
konkursboet förfoga över den. 

Giildeniiren fa skyldig att underriitta förvaltaren om inkomst som avses i 
andra stycket. Vill forvaltaren göra ansprak p~i inkomsten. skall han diirnm 
underrätta arbetsgivare eller annan som skall utgiva förmiinen. Innan 
sådan underriittelsc lämnats får förfallet belopp betalas ut till gäldeniiren. 

Tvist huruvida någon del av inkomsten skall tillkomma konkursboet 
pröva~ a\· tillsynsmyndigheten på ansökan av förvaltaren. horgenär. gäl
denären eller undt:rhållsberättigad. Myndigheten skall därvid inhämta ytt
randen i den omfattning som behövs for prövningen. Myndighetens heslut 
länder till efterri1ttelse. även om talan föres däremot. Heslutet skall pf1 
ansökan iindras. om senare upplysta omständigheter eller ändrade förhal
landen föranleder det. 

Mot tillsynsmyndighetens beslut 
i iirende -.om avses i fjiirde stycket 
färden vars rätt heröres av beslutet 
föra talan genom besvär. I frl\ga om 
s[1dan besvärstalan äga hestiimmel
serna i 111.1ök11i11gs/age11I1877:31 s. 
I i om klagan över utmiitning av ar
lii11i11g motsvarande tilliimpning. 

Förnuinsrätt eller betalning som 
bnrgeniir vunnit gt:nom utmätning 
gär åter. om egendomen tagits i 
111iit senare än tre månader före 
fristdagen. Har utmiitningcn skett 
till förmån för gäldenären när
stående, går förmånsrätten eller be
talningen också åter. om t'g<'11do
me11 tagits i mät dessförinnan men 
senare än två år före fristdagen och 

' Scna~te lydel-.e 1979: 340. 
•· Senaste lydcl~e 1978: 892. 

Mot tillsynsmyndighetens beslut 
i ärende som avses i fjärde stycket 
får den vars rätt beröres av beslutet 
fön>. talan genom besvär. I fråga om 
sådan besvärstalan äga bestämmel
serna i 111siik11i11gsha/ke11 om he.1Tiir 
över utmiitning av /ii11 motsvarande 
tillämpning. 

Förmfmsrätt eller betalning som 
borgenär vunnit genom utmätning 
går åter, om .fi'irmclnsriitten har in
triill senare än tre m<lnader före 
fristdagen. Har utmätningen skett 
till förmån för gäldenären när
stående. går förmånsrätten eller be
talningen ocJ.;.så äter, om fi"ir111il11s
riitte11 har intriifl dessförinnan men 
senare im t vä ;\r före fristdagen och 
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N111·ara11dc lydc/.1·<· 

det icke visas att giildeniiren varken 
var dlcr genom åtgärden hlcv insol-· 
vent. 

Förmimsrätt pä grund av hetal
ningssäkring går åter om egendo
men tagits i 1111språ/.. senare än tre 
månader fore fristdagen. 

l.ai.:_/i'irs/agen 65 

Fiircslai.:en lrdelsc 

det icke visas alt giildcn~ircn varken 
var eller gcnorn iitgiltdt:n hlcv iföol
vent. 

Förmi'msriitl pii grund av hetal
ningssäkring giir iiter. om .fi'imul11s
riitte11 har i111rii11 senare iin tre mii
nader före fristdagen. 

54 ~ 7 

Förvaltaren får, om det hehövs. påkalla handriickning av kronofogde
myndigheten för att kunna omhämlerlaga eller annars fii tillgiing rill giilde
närens ho med de böcker och andra handlingar som röra boet. Kronofog
demyndigheten får härvid genomsöka hus, rum t:llcr förvaringsstiillt: och. 
om tillträde behövs till utrymme som är tillslutet. liita öppna l~1s eller 
bereda sig tillträde pi\ annat sätt. Kronofogdemyndigheten far iivt:n i övrigt 
använda tvång i den mån det behövs för det avsedda ändami1let och det 
kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna. Väld mot person far 
dock brukas endast om kronofogdemyndigheten möter motstiind och i den 
mån det med hänsyn till iindamiilet med ingripandet kan anses försvarligt. 

I fråga om klagan över kronofog
demyndighets beslut eller åtgiird 
enligt första stycket äga bestäm
melserna i utsiikningslagrn 
(/877:31 s. /)om klagan iil'er ut
mätning i allmänhet motsvarande 
tillämpning. 

I frilga om klagan över kronofog
dcmyndigheh beslut eller ätgiird 
enligt första stycket i1ga bestiim
melserna i 11tscik11i11gsha/ke11 om ta
lan mot utmiitning i allmänhet mot
svarande tillämpning. 

71 ~~ 

Försäljning av lös egendom, som icke sker genom fortsiillancle av giil
denärens rörelse. skall äga rum på auktion eller i annan ordning dter vad 
förvaltaren finner vara mest fördelaktigt för boet. 

Lös egendom. vari borgenär har panträtt eller annan siirskild förmäns
rätt. må ej i nagot fall utan hans samtycke säljas annorlt:dt:s iin ii auktion. 
såframt hans rätt är av försäljningen beroende. 

Samtycke som avses i andra stycket fordras icke. niir f;irvaltart:n vill 
genom fondkommissionär siilja på fondhörs noterat värdepapper till giillan
de börspris eller när fråga är om försäljning av lös egendom genom fortsät
tande av gäldenärens rörelse. 

Skall fartyg, som ej är infört i 
skeppsregistret eller i rnotsvarandt: 
utländska register, gods i fartyg el
ler gods i luftfartyg säljas, äge för
valtaren. där egendomen finnes 
inom riket. hegifra försäljning i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom. 

7 Senaste lvdelse 1979: 340. 
" Senaste 1},delsc 1979: -~40. 

5 Riksdagen 1980181. I .111111/. Nr 84 

Skall fartyg. som ej iir infört i 
skeppsregistret t:ller i motsvarande 
utländska rcgi~ter, lut(fi1rt_\'.!.! som 1:i 
är re1:istrerat. gods i fartyg cllt:r 
gods i luftfartyg siiljas. iigc förval
taren, där egendomen finnes inom 
riket. begära försäljning i den ord
ning som gäller for utmiitt sädan 
egendom. 
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N111·11ra11d1' lrdelsl' 

Ar rr:iga om försiiljning av regi
stn:rat skerr. a1· luftfartyg eller 111· 

intecknade reservdelar till luftfar
tyg och finnes egendomen inom ri
ket. '>kall vad i 70 * första och and
ra styckena siigs äga motsvarande 
tillämpning. 

l.t1,1:Firslui:1·11 66 

Fiirl'.l'lut.:cn /_\'cll'l.11· 

Är frilga om filrsiil_inin!,'. av regi
strerat skepr. rct.:i.1·1raa1 luffJartyg 
eller intecknade n:sernklar till luft
fartyg och tinnes egendomen inom 
riket. skall vad i 70 ~ första 11ch 
andra styckena siigs iiga motsva
rande tilliimrning. 

Skall giihkniiren tillkommande riitl till andel i inteckning som hela-.tar 
hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar silljas. li\te for
valtaren innan för-.äljning sker anskaffa särskild inteckningshandling ~i det 
giildeniiren tillkommande heloppet. diir laga hinder diirenwt icke möter. 
Skal! försäljning ske av inteckningshandling. som innehaves av gäldcniiren 
och fiir vilken han iir personligcn ansvarig. V.tre förvaltaren rliktig att. Llilr 
ej gäldeniiren medgiver. att handlingen mä försiiljas med bibehi1llande av 

hans ansvarighet. forse handlingen med p[iskrift. varigenom giildeniiren 
frikallas frfm ansvarighet. 

Bestämmelserna i 70 * sista stycket äga motsvarande tillämpning. niir 
gäldeniiren tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den ordning 
som gäller för utmätt sådan egendom. I sil.dant fall skall förvaltaren dessut
om. i den m[m det :ir påkallat. i ärendet föra talan för horgcnärer som ha 
förmånsrätt enligt 10 ~ förmfmsrättslagen I 1970: 979) samt genom brev 
underrätta borgenär om yrkande som han framsWller pi\ dennes viignar. 

Har horgenär liis egendom s[isom 
pant eller eljest under pantriitt i 
handom. äge han besörja. att egen
domen varder s[ild å auktion eller. 
d:i. friiga iir om å fondhörs noterat 
värdepapper. genom föndkommis
sionär till giillandc hörspris: Jod;. 
må st1dan försiilJning ej utan förval
tarens samtycke äga rum tidigare 
iin fyra veckor efter första horge
närssammantr;idet. Försäljning ge
nom borgenärens försorg m1\ ej hel
ler ske. där förvaltaren vill lösa 
egendomen för konkursboets räk
ning: åliggande det borgenären att 
minst en vecka innan han vidtager 
åtgärd for egendllmens försäljning 
hemhjuda den åt forvaltaren till in
lösen. Ut!,!öres egendomen av far
tyg, som C'.i iir i1~fi'irt i skl'ppsrr:gist
ret eill'r i mots1·ara11de 111/iindska 
register. eller av gods i fartyg eller i 
luftfartyg eller av intecknade re
servdelar till luftfartyg. skall för
säljningen ske i den ordning. som 

''Senaste lydelse 1973: 113~. 

Har horgeniir llis egendom shsom 
pant eller eljest under pantriitt i 
handom. iige han besörja, att <::gen
domen varder si1ld ii auktion eller. 
d:°1 fräga är om a fondbör' noterat 
värdepapper. genom fondkommis
sionär till gällande hörspri'.'>: dock 
må sådan försföjning ej utan föp:al
tarens ~amtycke äga rum tidigare 
än fyra veckor efter första horge
närssammanträdet. Försiiljning ge
nom horgenkirens försorg må ej hel
ler ske. diir förvaltaren vill lösa 
egendomen för konkursboets riik
ning: ftliggande det borgenären alt 

minst en vecka innan han vidtager 
åtgärd för egendomens försäljning 
hembjuda den ilt förvaltaren till in
lösen. Utgöres egendomen av far
tyg eller av gods i fartyg eller i luft
fartyg eller av intecknade reservde
lar till luftfartyg. skall försäljningen 
ske i den ordning. som om dylik 
egend0m. den di1r blivit utm:itt. sär
skilt iir stadgad. Skall egendomen 
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,1111 d_, lik cgcndlllll. den diir blivit 
utrn;iti. ,;,r,kilt iir ·,tadgad. Skall 
cgendllllK'n siiljas annorledes iin ut
m:itningsvis l)dl iir ej fr;iga om s;i
da1; forsiiljning av viirJepappcr. 
som enligt vad n\·.;s ~agts mi1 ske 
utan aukti1111. mii frirsiiljningcn ej 
iiga n1m i[ annan ort im den. diir 
egL'll•.lorm.:n finnes. rnl'd miiHin: för·· 
,·,titarc·n samtycker d~rtill; och J;it.: 
horgeni1n.:n fiin altaren min:it tre 
veckm förut veta. ni.ir och var f(ir
siil.iningen ,kall ske. H.1r forsiiljning 
'kell i annan iin den fi.ir 111miitl 
l'.gendom siadgade 1)1\lning. vare 
horgeniiren pliktig att fi.i1· f(>rv;il
taren redPvisa for vad som influtit. 

siil_ias annorledes iin utmiitningsvis 
och iir ej friiga om siidan forsiiljning 
av viirdepapper. som enligt vad 
nyss sagts mi1 ske utan auktion. mfi 
forsiil_iningen ej iiga rum ii annan ort 

iin den. diir egendomen finnes. mi.:J 
mindre förvaltari.:n samtycker där
till: o..-11 lille horgeniiren filrvaltaren 
mirhl lre ,·edwr förut veta. n;ir l1...:h 
v;1r fiir<ii.iningen skall ske. Har flir
siiljning skett i annan iin den for 
111miitt egendom ~1adgade ordning. 
vare horgeniiren pliktig att för för
val!aren redovisa för vad som inllu
t it. 

Vill ej horgcniiren föranstalta om fiirsiiljningen. äge förvaltaren diirnm 
hesiirp. Dock mt1 inteckning i lufifartyg eller reservdelar till siidant fartyg, 
vilken bli\ it ':v iigaren till den intecknade egendomen liimnad sf1som pant. 
id;e a\ förvaltaren s;ilj<1s. utan i1ge han allenast lilla si-il_ia den rätt till andel i 
intc.ekningen. som efter ty siirskilt iir stadgat m<i tillkomma gäldeniiren. 

74 ~!Il 

Skall konkurshns q!cndLl!li siil_ias 
;i auktion genom fiirvaltaren~ for
Sl'rg. l:itc han kungöra auktionen på 
'ätt och inom tid. som i 11ts(j/..:11ini.:s

/agl'n swd.i.:11s för kungiirande av 
auktion ii egendom av det slag. 
varnm fri"1ga iir: dnek vare kungii
rel;.L·n~ infiirandc i Post- och In
rikes Tidning,1r ickl' i nilgut fall er
l"orJnligt. 

Skall konkurshos egendom siiljas 
:°t auktion genom förvaltarens för
sorg. li1te han kungöra auktionen på 
säll och inom tid som giilla för 
kungörande av c.rd.11ti1· auktion fi 
egendom av Jet slag. varom frilga 
;ir: dock vare kungörelsens införan
de i Post- och Inrikes Tidningar 
icke i nf1got fall e1forderligt. 

VaJ <ilund;1 stadgats skall iiga motsvarande tillämpning hctriiffandc 
auktion. "om enligt 7~ ~ be-;örjes av horg:eniir. 

76 ~Il 

Förvaltaren fiir. niir egendom 
skall siiljas på auktion genom hans 
fi.irsorg. liita kungör;1 auktinnen i 
mindre utstriickning iin srnn följer 
av 74 *första stycket. om han anser 
det tillfyllest. lnskriinkning i fr{iga 
om kungörande av auktion ii fast 
egendom. registrerat skepp. luftfar
tyg eller intecknade reservdelar till 
luftfartyg mii dock icke äga rum 

'" Scnasle Inkl'" 1977: (175. 
11 Senasle i~'tit:be 1979: 140. 

Förvaltaren fiir. niir egendom 
skall säljas p{i auktion genom hans 
försorg. liita kungöra auktionen i 
mindre utstritckning iin som följer 
av 74 ~ första stycket. om han anser 
del lillfyllest. I nskrirnkning i fr<lga 
om kungörande av auktion il fast 
egendom. registrerat skepp. regi
strerat luftfanyg eller intecknade 
reservdelar till luftfartyg mf1 dock 
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;\'m·arwulc lydelsl' 

utan giildeniircns samtycke: ej hel
ler rnii siidan in..,kriinknin,I! ske be
tr:i!Tandc kungörande av auktion <i 
annan lös egendom. vari horgcniir 
har pan\riill eller annan siirskild 
förrnirnsriltt. som avsi:s i förrnfins
riittslagcn ( 1970: 979). med mindri: 
den horgeniir samtyd.:cr diirlill. 

icke iiga rum utan giildeniiri:ns sam
t\'ckc: ej heller mii siidan inskriink
ning ske hetriiffande kungiirandc av 
auktion il annan lös egendom. vari 
borgeniir har pantriitt eller annan 
siirskild förmtm ... riitt. som avses i 
förmirnsriittslagi:n ( 1970: 979). mi:d 
mindre den b,irgi:niir samtycki:r 
diirtill. 

8 l ~ 12 

finni:s i boet egendom. vari siirskikl förmiinsriitt iiger rum. skall. s[i vitt 
det inverkar pii de b<1rgenärers riitt. som icke i den cgi:ndt1m hava sädan 
fiirm;insriitt. av egendomens avkastning och köpi:skilling guidas kostnaden 
för egendomefö vilrd och fi)rsiiljning iivcnsom det arvnde s<in1 enligt 50 a * 
femti: stycket samt 8~ och lG ~~skall utgfl fiir egendomen. 

Oii siirskild fiirmiin..,riitt iiger rum 
i boet tillhörig egendom. mil ej till 
förning för niigon. som iiger siidan 
förman..,riitt elkr förn1<'111srät t. som 
skall beaktas framfur den siirskih.la. 
av egendomens avkastning och kö
peskilling gitldas annan konkurs
kostnad iin ovan sagts: dock att. 
diir den siirskilda förmfinsriitten 
,;rundar sig pil .fi"iretagsi111eck11i11g. 
av t:gendomen mi"t hest ridas jiimviil 
övriga konkurskostnader. i den 
mi\n boet eljest ej liimnar tillgiing 
därtill. 

D;\ siirskild fiirmilnsriitt iiger rum 
i boct tillhiirig egi:ndom. mä ej till 
förfiing för ni1gon. som iiger siidan 
förm~111sriit1 eller förmånsrätt. som 
skall beaktas framför den siirskilda. 
av egendomens avkastning och kö
pt:skilling giildas annan 1-;onkurs
kostnad iin ovan sagts: dock all. 
diir den siirskilda förmiinsriittcn iir 
sådan .111111 1111g1•.1· i 5 .~ .f{"im11/11.1-

riittsl111<1'11 (/970:97<1!. av egendo
men rm°i bestridas .iiimviil övriga 
konkurskostnader. i den man boet 
eljest ej liimnar tillgiing diirtill. 

97 *13 

Giildcniir iiger av konkursboet fii 
ut egendom som enligt n5 ~ 111siiÅ-

11i11gslage11 undantages fri\n ul
miitning. 

I sli.illet for 65 s; I 1110111. 7 11t.1iiÅ-

11i11gslage11 skall dock gälla att. om 
annan ut väg till försör:jning saknas. 
nödigt underhiill får utgå av kon
kursboet till giildenären och hans 
familj eller annan underhållsberäl\i
gad under en miinad från den dag. 
då beslutet om konkurs medde
lades. eller. om synnerliga skäl äro. 
under längre tid. 

'~ Senaste lvdelsc: 1979: 340. 
I.' Senaste lydelse 1975: 244. 

Giiltle11iir1'11 iigcr av konkursboet 
rn ut egendLlm som enligt 5 hllf'. I. :: 
11c/J 4 ~~ 11tsiik11i11gsh11/Åe11 undan
tages fnin utmiitning. 

I stiillct for 5 kuf'. I .~ 7 111.1"ii/.:-

11i11gsh11IÅl'l1 skall dock gälla att. om 
annan utväg till försörjning saknas. 
nödigt underh[1ll får utgii av kon
kurshoc\ till giildenären och hans 
familj eller annan umlerhällsberiitti
gad under en månad fr~in den dag. 
dil beslutet om konkurs medde
lades. eller. om synnerliga skäl iiro. 
under liingre tid. 
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Nu1·ar111ule lvdcisl' Fiires/agl'll lvdd.1c 

I dödsbos konkurs tillkommer l'örnii"in Sllnl avses i fiirsta stycket den 
dödes efterlevande familj. I stället for andra stycket giiller 18 kar . .'i ~andra 
stycket iirvdabalken. 

I fr~iga om jii v mot tjiinsteman vid 
tillsynsmyndigheten giiller utöver 
vad som fliljer av 4 ~ förvaltningsla
gcn (( 971: 290) att den som i 111i'il 
0111 11//llg1111de 111· skatter. hiiter el
ler andrn på i11dri1·11i11g heruende 
111edd har tagit befattning med in
drivning av fordran som göres giil
Jandc i konkursen e/frr i·idtagit e.r1·
k111i1· ärgiird .fi'ir uttagande ar sd
da11 fi1rdra11 ej fiir fullgöra tillsyns
uppgift i konkursen. 

I friiga om jiiv mot tjiinsteman vid 
till~ynsmyndighetcn giilkr utöver 
vad som foljer av 4 ~ forvaltningsla
gen ( 1971: 290) att den som i a//-
111ii111 111cll har tagit befattning med 
indrivning av fordran som göres 
giillandc i konkursen ej rnr fullgöra 
tillsynsurpgift i konkursen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
En fordran. som har fastställts genom skiljedom som avses i 12 * lagen 

( 1981: 000) om införande av utsökningsbalken. skall godtas som stöd för 
behörighet att söka gäldenären i konkurs. om skiljedomen får verkställas 
enligt första meningen i nämnda paragraf och en domstol inte har meddelat 
ett sådant förordnande som avses i 3 kar. 18 * utsökningshalken. Niir 
överexckutor har förordnat om verkställighet av en skiljedom. tilliimpas I I 
*i denna lag i dess äldre lydelse. 

Vad som sägs om kvarstad i 14 a ~ i dess nya lydelse gäller iiven 
skingrings förbud som har meddelats före ikrafttriidandct. 

Beträffande talan mot tillsynsmyndighetens beslut i iirende som avses i 
27 ~ Gärde stycket. vilket har meddelats före de nya hestämmclsernas 
ikraftträdande. och beträffande klagan över kronofogdemyndighetens he
slut eller åtgärd enligt 54 *första stycket. som har meddelats eller vidtagits 
före ikraftträdandet. tillämpas nämnda paragrafer i deras äldre lydelse. 

När gäldenären har försatts i konkurs rii grund av en ansökan. som har 
gjorts före ikraftträdandet. tillämpas 81 *i dess iildre lydelse. 

14 Senaste lydelse 1979: 340. 
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54 Fijrslag till 

Lag om ändring i lagen (1970: 741 l om statlig löncgaranti ,·id kon
kurs 

Hiirigenom fiircskrivs all 9 ~lagen ( 1970: 741) om .<;l;tllig lii11cg;1ranli vid 
konkurs skall lw nedan angivna lydelse. 

/\'111·uru11c/1' lrdclsl' fiif"t'.1/11i;1·11 h"dd.1c 

'H' 
I-inner kronofogdemyndighet att 

arbetstagarens fordran icke omfat
tas av garantin. f{1r arbetstagaren 
eller den till vilken fordran övcrgätt 
enligt I I * föra talan mot beslutet 
genom besviir. I fri1ga om s[idan 
besviirstalan har bestiimmelserna i 
111.1;iJmi11gs/11ge11 ( 1877:31 s. I! om 
klagan över utmätning i allmiinhet 
mlltsvaramk tilhimpning. Mot hov
rätts beslut far dock talan icke 
föras. 

Finner kro1wfogdem) ndighcl all 

arbetstagaren' fl'rdran ickc omfat
tas a\· garantin. far <1rbetstagaren 
eller den till vilken fL•rdran Ö\ eri;•itt 
enligt I I ~ f1ira talan mot beslutet 
.genom hesviir. I fri1ga :Jrn <11.1<!11 
hesviirstalan h•tr l'L'sUin1mcl,erna i 
111.1ii/.;11i11gs/Jt1i/.:.1·11 on1 h0Ti1r \)\'er 
utmiitning i allmiinhet 1111 •h' aramk 
tillämpning. Mot hon<i\\s lwsl111 far 
Llock talan icke förns. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
I frilga om talan mot beslut som har meddelats av kronnfogdemyndighe

ten före ikraftträdandet tillämpas 9 ~i dess äldre lydelse. 

55 Förslag till · 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. I och 3 ~~- 17 kap. 13 ~och 36 kap . .:!~ 
brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse. 

N11\'11randc lydt'lse Fiircslagen lyddw 

11 kap. 

I ~I 

Gäldeniir. som förstör eller genom giiva eller annan liknande atgiird 
avhänder sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig pii obe
stånd eller förvärrar sitt obestånd. dömes for o red I i g h c t m 11 t borg e
n ä re r till fängelse i högst två år. Detsamma skall giilla. om giilden;ir 
genom s[1dant förfarande framkallar allvarlig fara fi.ir all han skall knmrna 
på llhesti'tn<l. 

Gäldenär. som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord el
ler i .förteckning till utmiitningsed 

1 Senaste lydelse 1975: 12ol. 
'Sena~te lydelse 19711: !194. 

Gäldenär. som vid konJ..ur~ eller 
förhandling om offentligt ackord 
förtiger tillgång. uppgiver obefintlig 
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i\'11rww11le /_n/e/.11' 

dia till h1·111/11i11gssiil..ri11g.\ed flir
tiger tillgäng. uprgivl'.r obefintlig 
skuld eller himnar annan s;1.Jan 
oriktig uppgift. ~kall ock. •HTI ej 
uppgif!en riittas inn<m den heedigas 
eller eljest liigges till grund fi.ir fi.ir
farandet. dömas för oredlit,diet mot 
borgeniirer. Dehamma skall giilla. 
om giilden:ir i samband med annan 
exekutiv förriittning i\heropar orik
tig handling eller skenavtal oeh d;ir
iµcnom hindrar all eri"orderlig egen
dom gerwm förriittningi:n tage-; i 
ansrriik for all hereda borgeniir be
talning eller säkerhet. 

Lu.1.:Firslugn1 71 

1-'iireslagcn lrddse 

skuld eller l;imnar annan s;idan 
11rik1ig uppgift. skall u.:k. om i:j 
uppgiften r;ttlas innan den hi:edig<1s 
eller eljes! liigµes till t;rund fiir fiir
farandet. dömas fiir oredlighet mot 
borgeniirer. Dehamma skall giilla. 
om g;ildi:nfa i saml,and mi:d annan 
e.\ekutiv fi.irriitlning iihenipar orik
tig handling elkr skenavtal ud1 diir
igenom hindrar all erforderlig egen
dom gi:nom förr;ittningrn tagi:s i 
ansrr:lk fi.ir all bereua borpcniir be. 
talning eller siikerhet. 

Giildeniir som. thl konkurs iir förestiiende. ur riket bortför tillgi\ng av 
betydenhet med urpsilt att h{11la den undan konkursen. s[1 ock giildeniir. 
som i konkurs undandrager eller umlanhtillcr konkursförvaltningen till
giing. dömes likaledes for oredlighet mot horgcniin:r. 

:qc 
liiildcniir. som fortsiitti:r rörelse under förbrukande av avsevärda medel 

utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever sliisaktigt eller inlilter sig pii 
iiventyrligt företag clkr hittsinnig ansvarsförhindelsc eller vidtager annan 
s[1dan iitgiird och som diirigenom uppsi\tligen eller av grov oaktsamhet 
framkallar eller förviirrar obestånd. dömes för v il r J s I ös het mot bor
gc n ii r c r till fängelse i högst tvii iir. 

Giildeniir. som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord el
ler i ji"irteck11i11J,: till 11tmii111ingsed 
e//a till heta/11i11g.1·.1iikri11gsed av 
grov oaktsamhet förtiger tillg{111g. 
uppgiver obefintlig skuld eller liim
nar annan sf1.dan oriktig uppgift. 
dömes likaledes. om ej uppgiften 
riittas innan den beedigas eller el
jest liigges till grund för förfarandet. 
för vtmlslöshet mot borgenärer. 

Gäldenär. som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord av 
grov oaktsamhet förtiger tillgäng. 
uppgiver obefintlig skuld eller H1m
nar annan siidan oriktig urpgift. 
dömes likaledes. om ej uppgiften 
rätta\ innan den beedigas eller el
jest lägges till grund förförl'arandet. 
för viirdslöshet mot borgeniirer. 

17 kap. 
13 ~ 1 

Den som hn·ter 11101 .förhud all 
sii(ja eller skingra gocls eller all 111-
gira 11111u111.1" gocl.1. ruhhar gods som 
hlii·it satl i knll'Slllcl. taget i a11-
.1prilk genom heta/11i11gssiikri11J.:. 111-
111ii11 eller hes/agtaget. skadar eller 
borttager myndighets anslag eller 

'Senaste lnkbe 1978: 894. 
·
1 Senaste lydelse 1978: 89-~. 

Den som o/11\'ligc11 ruhhar. ska
dar eller 11111wrsfi"i1:fi1gar 1frer egen
dom som iir/("iremä/ får 11/miit11i11g. 
harstad. hcta/11i11gssiikri11g. he
s/ag eller annan liknande ätgiird, 
skadar eller horttager myndighets 
anslag eller försegling eller eljest 
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försegling cl kr djest ohwligen iipp
nar vad mvndighc:I till~lutit eller 
ock ÖH:rtriider annat <lvlikt av 
myndighet medddat frirhud. di>nws 
for 1·, ve r t r ;·l J c Is e av m \' n dig
h e t s bud till hi'>h:r eller Wn!,!ebe i 
högst ett ~ir. 

Lagf"ir.1/ugl'll 72 

/-'iires/ugen /_1·delse 

nll•vligen öppnar vad myn<lighet 
tillslutit eller ock övcrtriider annat 
dylikt av myndighet meddelat för
bud. dim1e~ för ii v c r träde Is e 
av myndig h e Is hud till höter 
eller fongels..: i högst dl är. 

Vi1grar nitglin intriide Slll11 törriittningsman äger fordra. dömes för hind
ra n de a1· fiirri1ttning till böter. 

)h kap. 

4 ~4 

Förverkande pii grund av bwtt av ef!cndom eller dess värde mä. om e_i 
annat har föreskrivits. ski: h,1s 

a) !!~irningsmannen eller anmrn som medverkat till brortet. 
bl den i vars stiillt: giirningsmanncn eller annan medverkande var. 
c J den som genom broeter heretts vinning. 
dl den som efter brottet förviirvat egendomen pä grund av giftorätt, arv 

eller testamt:nle eller genom gäva eller som efter brottet forviirvat egendo
men p{1 anna! siitt och diirvid haft vetskap om eller skiilig anledning till 
antagande om egendomens samband med brottet. 

Tillhiirde egendomen vid brottet ej någon av dem som anges i första 
styi.:ket a)-c). mil den c.:j förklaras förverkad. 

S;irskild rntt till egendom som förklara~ förverkad hestär. om ej även 
den ~iirskilda riillen förklaras förverkad. 

Sädan riiff som har 1·111111its !{f'-

11om 11t111ä111ing eller hew/11inp·
siikrin1: 11pplu>r. 0111 l'f.:<'l1do111e11 
.fi"irklaras ./i"in·akad. sä1·ida i'.i a1· 

siirskild an/ed11i11g fiirordna.1 alt 

riilll'll skall lwstå. 

Denna lag triidcr i kraft den 1 januari 1982. 
l l kap. I och 3 ;i~ i sin äldre lydelse g~\ller fortfarande i fråga om oriktiga 

uppgifter som en gäldc.:när före ikrafttrildandet har liimnat eller därefter 
lämnar i en förteckning till utmätningsed eller till betalningssiikringsed. 

BesUimmelscn i 3h kap. 4 * fjiirde stycket giiller inte. när fråga är om 
hrott som har begåtts före ikrafttriidandet. 

4 St:nastc lydelse 1%8: 165. 
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56 Förslag till 

Lag om ändring i rättcgångsbalkcn 

Härigenom föreskrivs i friiga om riittegiingshalkl:'n 1 

d<'is att i 8 kap. 2 §och I 2 kap. 3 §ordet "utmiitningsman .. skall hytas ut 
mot ""kronofogde··. 

dds att i 38 kap. 5 § ordet ""utmiitningsmannens .. skall bytas ut mot 
··kronofogdemyndighetens··. 

dl'ls att i 49 kap. 4 §. 50 kap. 8 §. 52 kap. 7 ~ och 55 kap. 8 § orden 
"'kvarstad. skingringsförbud eller annan handräckning·· skall bytas ut mot 
""kvarstad eller annan ätgiird enligt 15 kap .... 

dels att i 50 kap. 5 §och 55 kap. 5 §orden "'kvarstad eller skingringsför
bud"" skall hyta~ ut mot "kvarstad"". 

dels att 9 kap. 8§. IO kap. IH. 15 kap .. 16 kap. 6§. 17 kap. 14*. 25 kap. 
I och 3 §§. 2fl kap .. '27 kap. 10 §. 30 kap. 12 §och 33 kap. 5 §'kall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·11ral1lfr lydelse Fiireslagen lydelse 

9 kap. 
8 §2 

Dä enligt denna balk vite förelägges part eller annan. bestämme rätten 
vitet till belopp. som med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt kan antagas förmå honom att iakttaga förcliig
gamlet. Vite må ej hestiimmas under tio kronor eller över femtusen kronor. 
Har vite utdömts och föreliigger rätten nytt vite. mii vitet bestämmas till 
högre belopp. dock ej över tiotusen kronor. Vitesföreläggande skall delgi
vas den som föreläggandet avser. 

Bestiimmelsern11 i fi'irsta strcket 
om högsta 1·iteshel11rp gäller ej i 
.fi'åga om fi'ire/iiggandc enligt 15 
kap. 3 ~-

Vite mä ej föreläggas. då straff är utsatt. Ej heller mä vite föreläggas 
kwnan. 

Finnes. då fråga uppkommer om utdömande av vite. iindami'tlet med 
vitet hava förfallit. må vitet ej utdömas. 

10 kap. 

17 §3 

Ej vare på grund av vad i detta kapitel stadgas rätten behörig att upp
taga: 

I. tvist. som skall upptagas av annan myndighet än domstol eller av 
särskild domstol eller enligt lag eller författning skall omedelbart prövas av 
skiljemän: 

1 Senaste lvdelse av 
8kap. :!.* 19n:430 

I:! kap. 3 * 1975: 1288 
49 kap. 4 * 1979: 242 
55 kap. 5 § 1947: 616. 

~ Senaste lvdelse 1964: 166. 
' Scnaste lydebe 1970: !002. 
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Fiire.1/ag1'11 lydelse 

2. tvist. ~,om slrnll viickas vid viss domstol. om denna enligt lag eller 
fiirf:.tllnin):! iir ensam hchörig all upplaga siidan tvist: 

3. l vi~t. sllm enligt lag mtl upptagas allenast av vissa siirskilda tingsriil
t.:r. om tvisten viickes vid annan domsill); 

..J. tvist. som avses i 9 eller 10 ~eller eljest enligt lag skall upptaj!as av 
domstol. som diir siigs. om tvisten viickes vid annan uomstol: 

'i. ;iktrnskarsmi1I: 

h. tvist. som angi'ir utmiitt /ii.1 
e):!en<fom eller giltigheten av lösöre
köpsavhandling och för vilken he
h.:irii; <lrnmtol iir siirskilt stadgad: 
elkr 

6. tvist. som angiir utmiitt egen
dom eller giltigheten av lösörcköps
avhandling och för vilken hehörig 
domstol är sitrskilt stadgad: eller 

7. tvist. som iir av hcskaffenhet att kunna utan stiimning upptagas av 
dlllllStol. 

Ej heller mi! pa grund av vad i detta kapitel stadgas talan viickas vid 
dnmstol av annan ordning än den som för tvistens upptagande iir i lag 
föreskriven: vad nu sagts gälle do.;;k ej tvist_ som avses i 13 *· 

Yrkande om kvittning för fordran m:i icke upptagas av domstol. som 
enligt första stycket ej iigt upptaga tvist angiiende samma fordran. 

15 kap. 

Om kvarstad, skingringsförbud och 
annan handräckning 

. ~ 
I S 

Jlar part . . 10111 i riittc,1.ding vrkat 
hcral11i11g.fi'ir.fi1rdr1111. 1·isal sannoli
ka skiil for sin 111la11 och kan skiili
g<'.n hefaras. att ITilltpartcn genom 
att avvika eller i.;e110111 llll u11d1111-
.1k11f1(1 egendom eller t11111orledes 
u11d<111drag1'r sig att gii/dll rnd ge-
110111 domen kan a11111.r.:a.1 komma 
1111 dliiggas '10110111. 11ul kvarstad 
/iiggas cl s:I mycket av hans /ii.rn 
egendom. som s1·1irar 11101 skulden, 
eller oc/i.. om det iir 1i/(f~·l/l:'st. egen
domen srii/111.1 undcr .fcirhud all siil
jas dia skin}:fllS. Ski11gri11g.1:fi'irhud 
nu/ ock 111cddl'i11s å .fi1st egendom. 
som 1il/hiir 111otparle11. 

K rnrsrad eli<•r skingrinl{.~f/irhud 

må iii·en liiggas å egendom. till 1·i/
/..rn par! i riillcgäng påstått hiillre 
riirr. om han 1·islll sannolika skäl 
för sin 111lan och det skäligen kan 
befaras. att motparten undllnsk<~f: 

Om kvarstad m. m. 

I ~ 

0111 1ul1:011 1·isar sannolika skiil 
för all han har en .fi1rdran. som iir 
eller /..an an/as hli.fi'in'111ål.fi'ir riille
gänf,! eller prii1·11ing i w1n1111 /ikn1111-
de ordning, och dl'/ skäligen kan 
befaras att motparten genom att av
vika_ sk1{tfi1 undan egendom eller 
fil1:fi1ra pc/ 1111nar siilt undandrar sig 
att herala skulden . .fi/r domsro/.fi'ir
ordna om k varslad pä så mycket av 
mo/partens egendom a11.fiwdri11[,!cn 
ka11 a11tas hli Iiickt l'id 111miit11ing. 

2 ~ 

Om 11å1.?on l'i.rnr sannolika skäl 
för att han har hiittre riitt till l'iss 
egendom. som iir eller kan anras hli 
.fi'ircnull .fi'ir riiltegång eller prå1·
ning i an11a11 liknande ord11i11g. och 
det skäligen kan befaras att motpar-
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,\'11111ra/l(fr /rt/1·/.11· Viir1'.11age11 Jydei.l'I' 

.111r. ,1i"ir.11,·;,. ellN vii~t·ntligt för~i1m- ten .1kt1fli1r 1111da11, viiscntligt fiir-
rar q.:cndrnw;n. siimrar l'ila pä 111111ar siifl .fi"i1:/i>g11r 

,·i1·1·r egendomen till skada _t{'ir sii
k1111dc11. _liir domstol /("irord11a 0111 
ki·arstw/ />il q~e11do1111·11. 

Fi11111'.1 /iis 1'gc11do111, so111 stiilfr.1 
1/1/(kt 11, ing ri 11gsfi"irh11d. hos t re1/jc 
1111111. mil d1·1111e .fi"ir/~j11das 11t1 11tgi1·11 
1 't:l'1tdo1111•11 . 

.:.' ~ 

H11r 1111rt. so111 i riittcgäng _,·rkat 
hl'I 11 l11i11g .f i"ir .f i1r1/r1111, 1 ·isat sw11111li
/, 11 skiil _for .1i11 talan uch kan skiili
gl'll /wfill"t1.1. att motparten hegii·cr 
sig .fi-ii11 riket 111011 1111 e.fialii11111a 
kiind l'f.!1'11dom. som .11·11/"ar mot 
/11111s giiltl. 111,/ ,forh11d 111eddda.1· ho-
110111 1111 111·1Ts11 _ti·i/11 ortl'n. 1111'd 
111i11t!rc h1111 stiiller pant el/er hor
f.!l'nfiir sk11ld1•n. Res(fi"irh11d rare i:i 
gii/11111d1· 11t1"il'cr tre 11uln111/er l'.fia 
ddgir11ingen. liar 111cdde/111 rcse
Firhud .fi"irl' 11ii111nd11 tids 11tgii11g 
hiirt.1 elll'I· t'(i<'.l'f 11p11/11irt att f.!iilla. 
111<1 11.vtt re.l"l:fhrhud m·se a/lena.1·t 
<llt'!".\/O.fl'n a1· .\'llf.!dll tid. 

I h<'.ll11t 0111 rl'St'.ti'irh11d skall angi-
1·11s ,j,·11 ort. diir den, mot 1·ilke11 
j/ir/J11dct giiller, skall 11ppehä/la sig, 
s111111 ':ri11ra.1 om p1Ui"i/jdc11.ti"ir ii1·cr
triiddse m· _f("irlmdet. Ö1·ertriides 
r1•11Firh11d. iige riilf<'ll /}(l Yrkande 
111· parten .fi"irordna. att morp11rt1•11 
.1Å11/I ä1erhiimtas och 1111der den tid 
.fiirh11<!1·1 giil/er h<ll/as i hiiktc. 

Har r111rt i riilleg/ing visllt sanno
lika skäl for sin talan och kan skiili
gcn befaras. att mCltparten genom 
att utöva viss verksamhet eller 
.f("irl'taga eller underlata viss hand
lin!! eller ge1111111 annM sitt ji"irhcll
/1111.J,· hindrar eller försvårar do-
1111'11.1 1·l·1k1tiill11ndc eller väsentligt 
förringar dess viirde fiir parten, mil 
1·id 1 itC' hirhud eller annat .fåreliig
g111ul1· meddelas 11wtpllrtc11 dia 
.f(irord1111s om egendoms fiin·alt-
11i11g 111" god man eller om 011111111 
1/tglird. so111 .finnes e1:fiJrder/ig .fi"ir 

Om någon. i annat _tiill ii11 som 
m·ses i I eller 2 9. 1·is11r sannCllika 
skiil för att han mot näf.!on annan 
har ett an.1präk, som dr l'licr kan 
w1111s hli.fi"i/'1'11111/.fi"ir riittegäng eller 
prii1·ning i 1111111111 liknande ordning. 
och det skäligen kan befaras att 
motparten genom att utöva viss 
verksamhet eller .fi'ireta eller under
låta viss handling eller på annat 
siitt hindrar eller försv<lrar 11tii1·-
11inge11 111· siikande11.1· riitt eller vii
sentligt förringar dess värde. filr 
domstol .fi"irordna om liimplig åt-
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N111·ara11<fr lrdel.H' 

.1iikcr.1'fiillll11de m· pe1rtl'll.I' rätt. Fii
rc/iiggandl' ella .fi'irordnandt. som 
1111 .l'llf.!/.\. 1111/ ock mc·ddl'ia.1, 1.•111 dl't 
i unnat _lii/I iir./i'ir flllrtc11 a1· svnner
li).: 1·ikt och det 1:i /iincll'r 111utf1{/l't1·11 
til/ 1·iisl'11tlig1 .fi'i1:fi/11g. 

La.~/i'ir.1/ugcn 7h 

Fiircslugen /vdel.l'l' 

giird jl'ir lit! .1ii/..crstiillll siik1111dl'!1.1 
riill. 

b1 ätgiird enligt .fiir.1·1" .111·('/.;('f 

.fi/r i1111d1iira /i'irh11d 1·id 1·i11· lift 11t
iira ris.1 l'ITk.111111h1·t eller ti'irt'le1 
1·is.1· liu11dli11g l'ller w11111/ .fi'irdiig
ga/l{fr 1·id 1·i1c alt h<'11kt11 siika11de11s 
1111s11råk clll'r fiirord111111de m· s1·ss
lo111a11 eller 111eddda11de l/1· 1·11.fi'ir,·
s/..rifi som iir iig11!ul att fi<l llllllcll 
siill .fi'ireh1·gga i11trd11i.: i .1iika11clc11.1 
riit I. 

4 ~ 

Finnc.I' i riillegi\ng om biittrc rätl 
till egendom pllrt lwn1 ('g('llllliiktigt 
skilt motparten .fi"cln <'/.!<'lldomen d
frr die.\/ sjiilr tagit si/.! riitt. 111<) .fi'ir
ord11as. att hesittning eller a1111e11 
.fi'irlu11/ande, som mhhllts, genast 
skall återställas. 

5 ~ 
Beslut om iitgiird. som avses i 

detta kapitel. meddelas av den riilt. 
där riittegången iir. 

Fråga om säd1111 åtgiird mil 11pp
tllgas allenast på yrkande l/1' part. 

Yrkande må ej bifallas. med 
mindre tillfälle lämnats motparten 
att yttra sig diirii1w. Är fara i dröjs
mål. må dock rätten omedelbart be
vilja åtgärden att gälla. till dess an
norlunda förordnas. 

Framgår det i <'Il riillcgilng om 
hiittrc r<itt till 1·is.1 egendom alt den 
<'llll 11111·t1•11 har olol'/igc11 ruhhat 
111otpc1rtl'!1s hni1111i11J.? eil<'r 1·idtagit 
nå.r.:011 1111111111 olol'iig dtgiircl hctri!f~ 
Jimdl' egl'ndomen, .fllr do111.\'/o/c11 
,f;ironlna att hcsitt11i11ge11 genast 
skall iiterstiillas dll'I' a111w11 rättelse 
gc11as1 ske'. 

5 ~ 

Beslut om iitg:in.l som avses i det
ta kapitel meddelas av den domstol 
diir riittcgiingen iir a11hii11gig. Är 
riittcgc/11g <:i u11hii11gig, giiller i ji'd
ga 0111 hchiirig do111stol 1·ad som iir 
.f('ireskri1·1·t 0111 t1·istc111ål. Vad som 
siig.1· om i11s/..rii11/..11i11g lll' do111stol.1 
hehiirighct i .fi"ägll om t1·is1 som 
skall ta.1 llfifi i w1111111 ordning iin 
il(fhr dom.1tol s/..111/ dock <:i ti//iim-
1'<1.\. 

Frilga om ~1tg:ird enlii.:t de/la /,,11-
r1i1dfiir tas llfip c11da.1·1 pii yrkande. 
Är riiltegiing <:i llllhiingig, s/,,al/ yr
ka lllfr t .fi'a111.1·t ii//a.1 s/..r!filigen. 

Ett yrkande .fiir ej bifallas utan 
all 11wtpartl'l1 har hcl'l'tts til(/'iillc: 
att yttra sig. Är det fara i dröjsmf11. 
.filr dock riitten omedelhart bevilja 
åtgärden att giilla till dess annat för
ordnas. 

Betriif]i111dl' helw11dli11grn i iir
rii.:t m· .fi·ä/;?a angåc11dl' en tltgiird 
som al'.1·c.1 i J, 2 eller 3 ~ då riille
gäng ej iir anlzängii.: tillii111pa.1· l'lld 
som giilll'I' niir en sådan .fi'äga upp-
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N111·1irwule /wle/se 

Åtgärd. som avses i 1. 2 eller 3 ~. 
mä ej beviljas. med mindre part. 
som hc1:iirt åtgiirdl'n. hos rätten 
ställer pant eller hor1:l'n för skada. 
som kan tillskvndas motparten. 
Finnes parten 11r stånd att ställa si/
dan s:ikerhct och har han visat syn
nerliga skäl för sin talan. mil rätten 
befria honom därifrån. Frän stiil
/amle m· siikcrhet 1·arl' kronan _ti-i. 
Om pant och horgen f,:iille l'{/d i 
11ts1'ikningslagen iir stadgat. 

6 * 
Återkallas eller förfaller rnlan. 

fiir l'ars säkerställande åtgärd en
ligt I. 2 eller 3 § meddelats, eller 
har, då talan arser fordran, ställts 
pant eller hor1:en eller förekomma 
eljest ej /iingre skäl .for åtgärden. 
skall den m· rätten omedelbart llii-
1·as. Då målet m·gåres. prö1•e rät
ten. om åtgärden fortfarande skall 
bestå. Rätten iiRe ock i samband 

L11g_fi'irs/11ge11 77 

kommer i riitt<',1.!illlg. ) rk1111de 111· 

sii/..w1dl'ns 111ot{'11rt 11111 Nsii1111i11g 
f/ir ko.1tn11d .får dock {'rii1·11s i s11111-
h11nd mt'd a1·giim11dct m)i·1/ga11 11111 
iltJ,:iinlen. 

6 * 
I:.:n atgiird som avses i I. 2 eller 3 

~ .fi/r beviljas e11J11st om siik1111J1•n 
hos riitten ställer siikerhct för skada 
som kan til!fog11.1 motparten. Fiir
mär siikandl'n l'.i stiilla siikerhet och 
har han visat synnerliga skäl for sitt 
1111spriik, ,lår riittcn befria honom 
därifrån. Staten. kommuner. la11ds
ti111:.1·komm11ner och ko111m11n11(f('ir
/J1111d hd1iil·er •'.i stii/la siikerhet. 

I fi"1/1:a 11111 hesk1(f/l'nhet1'11 111· sä
kerhet gii/ler 2 k11p. 25 * 11tsiik-
11inJ,:.1halken. Siik.erheten sk.1111 prii
l'as a1· riitten. om den l'.i har god
känts m· motparten. 

7 * 
Niir en åtgiird som m·ses i I. 2 

eller 3 * har hel'i(iats. skall siikan
den, om e.i talan r1•dan har 1·äckts. 
inom 1'n mdnadfrän hes/111e1 1·iick11 
talan i sak.en 1·iJ dom.1101 eller, om 
anspräkN sk.a// priii·as i annan ord
nini;. enliJ,:t 1·aJ som giiller därom. 
Ta/1111 .10111 d skall prii1·11s m· dom
stol eller annan myndighet ansc.1 
1·iickt niir priil'llinR har påkallats 
hos motparten eller.fd~farmrdet har 
inletts i 11111u111 ordning. 

l/iick.1· ej talan enligt \'(/d som 
siigs i,fi'irsta styck.er. skall ätgiirden 
omedelhart tltergå. 

8 * 
En åtgärd som har hei·i(iats enligt 

I. 2 eller 3 * skall omedelhart hii-
1·as. om siik.erhet, som cillgodoser 
ändamålet med åtgärden, stiills el
ler det annars ej liingrc finns skäl 
Fir lltgiirJen. Återkallas eller .får
.flillcr talan s11m har l'iickts i saken. 
skall iitJ,:iirdcn ock.så omedelbart 
hii\'(/.\', 

Frågan om hiil'ande prii1·11s 111· 
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med domen förordna om ~itgiird, den d11111stol t!iir nitttgi'i11gl'11iir1111-
som nu su.f..!tS. hiingig clll'r, 0111 riittt'g1i11g i:i iir 1111-

luingig. a1· ilen t!11111stol s<1111 fi'ir.1t 
har priirnt.fi-åga11 '"" iitgiirdc11. 

Riillen iige, när skäl iiro diirtill. 
pa yrkande av part förordna. att iit
gjrd enligt 4 ~ skall gft iltcr. 

7 .~ 

Fi11111•.1 k1·11r.1·tad hiira /iiggas å 
ll/Tt'!ldl', h\Tll eflt'r annat dy/ikt, 
.111111 utgår m· .f;ur cgc11do111, .fiir
ordnc nittl'll god 1111111 alt upphiira 
111cd/c11: riitt1·11 met!dclc ock den he
ta/11i11gssky/dige .fi'irhud att utgil'a 
nr/got rill a1111a11 iin gode 111w111e11. 

Ml'dilcla.1· ski11gri11gs{i'irh11d å 
.fi1st t',t:endom och iir synnerlig jiira 
t1/f ,.g,·11dom1·11 1::<'110111 1·11111·ård el
ler a11110r/cdc.1· 1·iise11tligc11 fiirsiim
ras. iig<' riilf1•11.pä yrkande a1· part. 
som hcg1irt ät gärden. förordna god 
man all .fåna/ta egendomen: par
ren äliggc all till hestridande m· nii
dig kostnad .for cge11do111ens .fiir-
1·a/111i11g erliigga .fiirskott med he
lopp. som hestiimmcs al' riitten. 

I ii1Tigt giille om i·erkstiillande 111" 

iitgiird. som m·.H·.1· i detta kapitel, 
rnd i 11t.1iik11ings/af.:en iir staclf.:at. 

LX! saken iir .f('ire1111// .f/ir riitt1·
g1/11g och mälet 111·giirs. skall r~itkn 
11riirn, om iitgänlcn fortfarande 
skall hcst{t. Riitten .fi'ir ii1·c11 i sam
band med domen förordna om en 
ätgärd som nu har w1g1•tts. 

l) .~ 

Riitten .filr. när dl't .fi1111s skäl till 
det. på yrkande av nilgon ai· {'llr
terna flirordna att e11 åtgärd enligt 4 
~ skall gå åter. 

/() ~ 

I .fi"äga om 1·crkstiillandcr 111" en 
åtgiird s11111 lll'.l'l'.1 i dctla kapitel 
.finns hcs1ii111111c/.1·1·r i 11tsiikni11gs
halkcn. Riit1en .fi/r meddela niimw
rc .fiirl'skrifier om 1·erkstiilla11det. 
11111 det hch1frs. 

16 kap. 

6 ~ 

Ar i tvistemål fråga även om an
svar. utdömande av vite. rcsc.fi'ir
h11d eller nilgons hållande i häkte. 
giil/e om ,1mröstning därutinnan 
vad j 29 kap. iir sradglll. 

Är i tvistemål fråga även om an
svar. utdömande av vite eller nå
gons hållande i häkte. giillcr om 
omröstning i fi·ågan vad som .fi'ire
skril'.1· i 29 kap. 
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Riitten ii;:c. niir skiil iiro diirtill. i 
Jom fi_irordna. att Jen 111<1 vc::rkstiil
las utan hinder av att den icke iigi;:r 
laga kraft. 

Lc1g.fiirs/11g1'/l 7lJ 

Fiireslagcn /_l'c/d.1t• 

Riitll:n ./i'ir. niir dl'! li1111s skiil till 
det. i dom fiirordna att den _liir 
verksHillas utan hind.:r av att den 
icke iiger laga kraft_ Niir clct _fi1111s 
1111lcc/11i11g. s/..111/ rii 11 t11 dii rl'ic/f i"1rl'
s/..ri rn 1111 siikerliet s/..111/ s1ii//os fiir 
sk11dcstclncl .10111 f)llrl<'ll /.:_1111 hli skri
di;: ull 11/gc• 0111 clo111c11 ii11dr11.1. 

Ueslut under rätteg{mgen. mot vilket talan ej mii föras s<irskilt. skall 
genast gft i verkstiillighet. Deb.amma giiller beslut. varigenom riitten 

I. avvisat ombud eller biträde. 
'.!. ogillat tredje mans yrkande att få som intervement deltaga i riitte

gangen. 
3. utliltit sig angående ersättning eller förskott till bitriidc. vittne. sak

kunnig eller annan. som ej iir part eller intervenient. 

4. förordnat om ni1gons hållande 
i hiikte eller om kvarstad. sking
ri11g.1:fi"irh11d eller annan lland
riickning eller om hävande av sftdan 
åtgärd. 

4. förordnat om nhgons h<lllande 
i häkte eller om kvarstad eller an
mm åtgiird enligt 15 /..up. eller om 
hävande av siidan åtgiird. 

5. till bitriide utsett annan än part föreslagit. eller 
6. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 eller 5 i frt1ga som giiller allmiin 

rättshjiilp. dock ej beslut om ersiittningsskyldighet enligt 31 * rättshjiilpsla
gen ( 197'.!: 4:!9). 

Riitten iigc, niir skiil iiro Jc'irtill. i 
beslut. varigenom föreläggande 
meddelats part eller annan att före
te skriftligt bevis eller att tillhanda
hftlla föremitl för syn eller besikt
ning,.fi'h·ordnu uti beslutet mcl 1·erk
.l'tiilla.1 111011 hinder m· att det icke 
iigl'I' laga kraji. 

I _fi-<lga 0111 beslut. varigenom fi_i

reläggande meddelats part eller an
mm att förete skriftligt bevis eller 
alt tillhandahälla foremitl för syn el
ler besiktning_ gii/ler 1·ml som siigs i 
fiir.l"fa stycket . 

Är sär~kild föreskrift meddelad därom. att dom eller beslut. som icke 
äger laga kraft. må verkställas. vare den gallande. 

:!5 kap. 

I ~' 
Är någon skäligen misstänkt för 

brott. rnrd fängelse kan följa. och 
kan med hänsyn till brottets beskaf
fenhet. den misstänktes förhållande 
eller annan omständighet skäligen 
befaras. att han avviker eller annor
ledes undandrager sig lagföring el-

• Senasre lvdelse 1979: 242. 
'Senaste lydelse 1964: lfih. 

Är nagon skiiligen mis~tiinkt för 
brott. pä 1·i/ke1 fiingel~e kan följa. 
och kan med hänsyn till brottets be
skaffenhet. den misstiinktes förhål
lande eller annan omst[indig.hct skä
ligen befaras. att han avviker eller 
annorledes undandrager sig lagfö-
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ler straff. men foreklHllmer eljest ej 
ankdning all anhalla dlcr hiikta ho
nom. 111ä. om Jet finnes tillfylkst. i 
stiillet förhud meddelas honom att 
utan tillstiiml Himna honom anvisad 
vistelselirt. Ohen,ende av hroltets 
beskaffenhet mii ock förbud. som 
nu sagts. meddelas. om skiiligen 
kan hcfaras. att den misstiinkte ge
nom att hegiva sig fri"in riket undan
drager sig lagforinµ eller qraff dll'r 
giildi111de 111· s/.:11dcstdnd dia an-
1111t1 cr.1iitt11i11i.: till null.1iig1111d1'. 
.10111 /.:1111 lllltllg11s /.:011111111 att pil 
grund 111" hroll1'l atliinws ho11u111. 

L.ugfl"ir.1/agrn XO 

F, ir1·.1/<1gl'l1 lydd.H' 

ring eller st ralT. mt•n fiirekl'lll!ller 
eljest ej anledninµ alt anhiilla eller 
hiikta honLim. får. om det finnes 
tillfyllest. i stiillet förhud meddelas 
honom alt utan tillstiind liimna IH>
nom anvisad vistelseort. Oberoen
de av hrottets beskaffenhet.fi"ir "' /..
sli förhud. som nu sagts, meddelas. 
om del sldiligen kan hefaras. att den 
misstänkte genom att hegiva ... ig 
fr;in riket undandrager ~ig lagfiiring 
eller straff. 

J * 
Reseförhud meddelas av undersökningsledaren. iiklagaren eller riillen. 
Fdga om resefiirhud mil av riitten upptagas pc'! yrkande av urn.krsök

ningsledan:n eller t1klagaren eller dft riitten har att besluta om den miss
tiinktcs hiiktning eller hans kvarhiillande i hiikte. Efter iitalct iige rätten 
iiven p[t yrkande av malsäganden sii ock självmant upptaga fr;iga diirom. 

I anledning a1· mål.1iigande11.1· an
språk f>tl sk1ull'ständ dia a111w11 er
siillning mil 11ndasii/.:.ningslcdare11 
eller cl/.:.l11g11rc11 i:i 111eddl'ia rc.1·i:f("ir
h11d ellcr hos riilll.'11 ."r/.:.11 sädw1t 
förhud. med mindre an.1·pråkct an
miilt.1· hos lro1111m; riittt'n iige ulle-
1w.1·1 pc1 \'r/..andl' llfl{ltaga .fi"äga 0111 

såda11t.fi"irh11d. 

Yäckes vid riitten fri1ga om reseförbud. skall. så snart ske kan. förhand
ling diirom iiga rum inför riitten. Om sådan förhandling gälle i tilliimpliga 
delar vad i :!4 kap. 17 ~är stadgat. Är fara i dröjsm[il. må rätten omedelbart 
meddela rescförbud att giilla. till dess annorlunda förordnas. 

:!h kap. 

Om kvarstad och skingringsförbud 

Ar nilgon skiiligen misstänkt för 
hrott nch kan skäligen hefaras. att 
han genom att avvika eller genom 
att undanskaffa egendom eller an
norledes undandrager sig att Riilda 
böter. viirdet av förverkad egen
dom eller annan ersiittning till det 
allmänna eller skadestånd eller an-

Om kvarstad 

I ~ 

.å.r n:lgon skäligen misstimkt för 
brott och kan det skiiligen hcfaras. 
att han genom att avvika eller ge
nom att undanskaffa egendom eller 
annorledes undandrager sig att hc
tala höter. värdet av förverbd 
egendom eller annan ersiittning 1ill 
det allmiinna eller skadestiind eller 

nan ersiittning till målsägande. som annan ersättning till m;ikigande. 
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N1warande lydel.l'l' 

kan antagas komma att på grund av 
brottet ådömas honom, må har
stad /iiggas å .l'll mycket m· hans 
/ii.1·a egendom, som s\'arar mot 
skulden. el/er ock, om det är til/fvl
lest, egendomen stiillas under fi"ir
hud att säljas eller skingrcis. Sking
ring.1·förhud må ock meddt'las cl fast 
egendom, .rnm tillhör den misstänk
te. 

Finnes lös egendom, som ställes 
under skingrinf;.~fiirhud, hos tredje 
man, må denne förhjuda.1· att utgi\'{j 
egendomen. 

Beslut om kvarstad eller sking
ringsförhud meddelas av rätten. 

Fråga om kvarstad eller sking
ring.~förhud må upptagas på yr
kande av undersökningsledaren el
ler åklagaren. Efter åtalet äge rät
ten även på yrkande m· målsägw1-
den så ock självmant upptaga fråga 
därom. 

I anledning av målsägandens an
språk på skadestånd eller annan er
sättning må undersökningsledaren 
eller åklagaren ej yrka kvarstad el
ler skingrings.förhud. med mindre 
anspråket anmälts hos honom: rät
ten iige allenast på yrkande för
ordna därom. 

\/äckes fråga om kvarstad eller 
skinwing.1:förbud. skall. så snart 
ske kan. förhandling därom äga 
rum inför rätten. Om sådan för
handling gälle i tillämpliga delar 
vad i 24 kap. 17 ~ är stadgat. Är 
fara i dröjsmål, må rätten omedel
bart bevilja åtgärden att gälla. till 
dess annorlunda förordnas. 

I avbidan på rättens beslut om 
kvarstad eller skingring.1:förh11d må 
undersökningslcdaren eller åklaga
ren taga lös egendom i förvar. 

Lag.f("irslag('fl 81 

Fiireslagen lydelse 

som kan antagas komma att pä 
grund av brottet ädömas honom, 
får ji"irordnas 0111 harsrad /)(I stl 
mycket av hans egnulom att J;m/
ringen kan antas hli täckt 1·id ut
mätning. 

Beslut om kvarstad meddelas av 
rätten. 

Fråga om kvarstad fur upptagas 
på yrkande av undersökningsle
daren, åklagaren eller mcllsiigan
den. Efter åtalet .filr riittcn även 
självmant upptaga frilga därom. 

I anledning av målsägandens an
språk på skadestånd eller annan er
sättning får undersökningsledaren 
eller åklagaren yrka kvarstad en
dast om anspråket anmälts hos ho
nom. Rätten får endast på yrkande 
förordna därom. 

\'iicks fråga om kvarstad, skall. 
så snart det kan ske. förhandling 
därom äga rum inför rätten. Om så
dan förhandling giilll'I" i tillämpliga 
delar vad som siigs i 24 kap. 17 *. 
Är det fara i dröjsmål. Jilr rätten 
omedelbart bevilja åtgiirden att gäl
la till dess annorlunda förordnas. 

I avbidan på rättens beslut om 
kvarstad }'är undersökningsledaren 
eller åklagaren taga lös egendom i 
förvar. 

Är fara i dröjsmål. må åtgärd, som nu sagts, vidtagas även av polisman: 
anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos undersökningsledaren 
eller åklagaren, som har att omedelbart pröva, om egendomen skall kvar
bliva i förvar. 
6 Riksdagen /WIO!lil. I sam/. Nr M 
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Ntll'lll"Wldr· lydelse 

4 ~ 

Har undersökningsledaren eller 
iiklagaren tagit lös egendom i förvar 
eller heslutal, alt s[1dan egendom 
skall k rnrhliva i förvar. skall han. 
s~1 snart ske kan, och sist il .frmtc 
dai.:en därefter till rföten avlåta 
framstiillning om kvarstad eller 
ski11,eri11gsti'irl>1ld. (i(ir1•s ej fram
stiillning. som 1111 sat.:ts. skall egen
domen omedelbart {1terstiillas. 

Lag.fi"irsla.~en 82 

Fiircslagen /vdelse 

Har undersökningsledarcn eller 
åklagaren tagit lös egendom i förvar 
eller beslutat. att sådan egendom 
skall kvarbliva i förvar. skall han. 
sf1 snart det kan ske. och .H'1111s1.f(·111 
dagar därefter till rätten avlåta 
framställning om kvarstad. (iiirs ej 
sild1111 framstiillning. skall egcmlo
men omedelbart ätastiillas. 

Di! framstiillning inkommit, skall rätten. sa snart ske kan. och. om 
synnerligt hinder ej möter. sist å ljärde dagen därefter hiilla förhandling. 
som avses i 2 *· Utsiittes huvudförhandling att hållas inom en vecka. sedan 
framstiillningen inkom. mii dock. om ej riillen finner siirskild förhandling 
böra iiga rum. rned förhandlingen anstå till huvudförhandlingen. 

Beslutas kvarstad eller ski11i.:
ri11gsff'irh111!. skall. om ej riitten be
stiimmer annat. egendomen kvar
hJi,·a i myndighetens vård. till dess 
besiutet \crkstiillts. 

Då r~itten fömrdnar om kvarstad 
ell1'r ski11gri11g1:fi.irh11d. skall. om ej 
åtal redan väckts. rätten utsälla den 
tid. inom vilken f1tal skall väckas. 
Denna mtl e.i bestämmas längre. iin 
som .f/1111e.1 oundgängligen erfonlcr
ligt. 

Beslutas kvarstad. skall. om ej 
riittcn bestämmer annat, egendo
men kvarhliva 1 myndighetens 
värd. till dess heslutet verkstiillts. 

Då rätten förordnar om kvarstad. 
skall. om ej åtal redan väckts. rät
ten utsätta den tid. inom vilken åtal 
skall väckas. Denna .filr ej bestiim
mas längre iin som iir oundgiingli
gen erforderligt. 

Finnes den utsalla tiden otillriicklig. må rätten. om framställning därom 
göres före tidens utg<lng. medgiva förlängning av tiden. 

6 § 

Har ej inom tid. som <1vses i 5 ~. 
iital viickt~ eller till riitten inkommit 
framställning om förlängning av ti
den dlcr har för skulden ställts pant 
eller hur.r:en eller .fårl'kom111a eljest 
ej Jiingn: skäl för kvarstad eller 
ski11gri11g.1J/;rh11d, sk.all åtgiirden m· 
ri!tten omedelbart /iiirn.1. 

Har ej inom tid. som avses i 5 ~. 
åtal väckts eller till rätten inkommit 
framställning om fi.irliingning av ti
den eller har för skulden st;illts sii
kerhet eller fi'ireko111111cr eljest ej 
längre skäl för kvarstad. skall rät
ten omedelhart /tiirn åt).!iirden. 

Då malet avgöres. pröve rätten. om åtgärden fortfarnnde skall hestå. 
Rätten äge ock i samhand med domen förordna om åtgärd. som nu sagts. 

Vad i 25 kap. 8 § iir stadgat om 
reseforbud iige 111ot.n·arande till
lii111p11ing heträffande kvarstad och 
ski11;.:ri11;.:sfi'1rh11d. 

Bcstiimmc/.1·<'1w1 i 25 kap. 8 ~ om 
reseförbud t.:iiller också beträffande 
kvarstad. 
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N111·t1ra11dc /rdd.1t' 

Fi1111c.1 k1·11r.11<ul l>iira /iii:ga.1· ti 

arrende. !nT11 dia a111wt cfrlikt. 
.10111 11/gär c11· _111.11 egendum . .fi'!r
ord11l' riiltl'll god 1111111 ott //f!{'hiiru 
med/1'11; riitt1·11 mnldell' ock den hl'
ta/11i11g.1.1h/digl' .fi'irh11d all 11tgil'll 
111igot till a11111111 iin gode 111,11111c11. 

;\fr,/cidas ski11gri11,r.:.1Fir/md u 
.fi1st l'gl'11do111 och iir sy1111alig ;i1ra 
all egendomen ge110111 1·a111·1/ril el
ler <11111orli'dc.1· 1·1'i.11•t11/i.i:1·11 .fi'irsiim
ras. iig1· riillcn fiirordna J:Od man 
1111 .fii/"\'11/ta 1•g1·11do1111·11. A 1·st•r tlt
giirdc11 111tll.1iiga11J1·11s 1111.1präk p/1 
sklllfr.1t1/11d i'llcr ,11111a11 l'rsiit111i11g. 
tlliggc 1111/lsiiga11dc11 att till hcstri
dandc 111· 11iidig /;o.1·11111d .fi"ir cgc11-
do111c11.1· .fi"in·a/t11i11g a/iigga .fi"ir
skott 111c·,/ hl'i1!f!fJ. som hl'.1tii1111111.·.1 
111· r.:iflcn: i a1111c:t .lit!/ skall .1åda11 
ko.1t11llll 11tg1/ 111· all111ii1111a llll'lll'i. 

I ii1Tigt giill1· 0111 1·1•r/.:stiilla11dt· 111· 

/.:1·antllll och .1ki11gri11gsfi'irh11d 1·m/ 
i 11t1ii/.:11i11gs/age11 iir .11c1dgat: rad 
diir iirfi'ircs/.:ri1·1·t om p1111t l'lla hor
gl'n skall dock (i iig11 tillii111{!11i11>:. 

l.ag.fiirslagcn 8:~ 

Fi"irl's/agc11 /yJel.l'I' 

I _fi-iiga 0111 rcrkstiillandet m· 
k 1·11r.1tc11/ .f/1111.1 hc·stii111111d.1Tr i 11t
.1iik11i11g.1h11//;e11. Rii//1'11 _liir mcddl'
/1111iin11art•.fi'i!"l's/.:r(tier 0111 1·er/.:stiil
/1111dct, 0111 det hehiii·s. 

n kap. 

10 ~ 

Beslagtaget förem;il skall 0111hii11-
dcrt11i:a.1 av den som verksUillt he
s laget eller .1iitt11.1i;i"in·ar1111di'rf/ir
Si'gli11J.:: om det kan ske utan fara 
och eljest .fi111w.1 liimpligt. 1111/ dock 
föremålet /..l'(ll'fii1111w.1· i innehava
rens besittning. 

Krnrlii1111111.1· .fi'iremtl/ i i1111cl1111·a
rl'11s /1c.1·itt11i11g. skall .fi'irh11d med
ddas ho110111 1111 .1ii(ia eller s/.:i11gra 
ti"ircmålet och. 0111 df't ti1111cs erfor
daligt, detta ge11111// anslag eller f!t/ 
annat siill stl utmiirkas. att det iir 
llflfll'llhart. att dd tagits i hes/ag. 
Fiiremdlct mti 111· i1111eha1·are11 nytt
jas. om t'.i .ff'irhud diircmot finnes 
hiir<1 1111·ddelas. 

Heslagtaget föremt1I skall tas i 
_f;'irl'ar av den som verkställt hesla
get. Om det kan ske utan fara och 
eljest iir lämpligt. .filr dot:k föremf1-
le1 /iim1111.1· k1·ar i innehavarens be
sittning. 1::11 .fiiremäl so111 liimnas 
k1·11r i i1111e/w1·urc11s hc.1itt11ing skall 
.fi"irseg/a.1· eller mt'irkus som heslag
taget, säl'ida Jet l'.i .fi·amsttlr som 
ohehiii·liJ.:I. 

Den frt/11 1·i/kc11 hes/ag har skett 
fi/r i:i iircrlåta .fi'iremcllct ella i strid 
11101 iind11111tllet med heslaget fii1:fi1-
ga ii1·er.fi'ircmälet f)(t <11111at siitt. Ett 
.fi"irenu1/ .10111 c:i tas i.f("irl'llr eller}iir
segla.1 .får nyttjas m· innehm·aren. 
0111 l'.i annat hcs/11tas. 
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Ntll'arw1clc lydd.1·(· Fiires/ag1·n lydelse 

Föremiil. som tagits i beslag. skall väl viirdas, och noggrann till-.yn ,kall 
hållas l.hiriiver. att det icke forbytc1; eller foriinJras eller annat missbruk 
sker lhirmed. 

JO kap. 

12 ~·· 
Heslut under rättegangen. mot vilket talan e.i mil foras siirskilt. skall 

p.enast gå i verkstiillighi::t. Detsamma gäller beslut varigenom rLitten 
I. avvisat ombud. bitrf!de eller försvarare. 
2. utliitit sig ang[1ende ersiittning eller förskott av allmiinna medcl till 

mfilsiigandc eller ang[1ende ersiittning eller förskott till bitriide. försvarare. 
vittne. ~akkunnig eller annan. som ej iir part, 

J. utlföit sig angående hiiktning eller {1tg:ird. som avses i 25-28 kap .. 
4. till försvarare utsett annan itn part föreslagit. eller 
5. utlåtit sig i annat fall iin som avses i :?. eller 4 i fräga som gäller 

riittshjiilp enligt rLittshjiilpslagen ( 1972: 4291. dock ej beslut om skyldighet 
att till statsverkct återbetala kostnad för riittsl1iiilpcn. 

Riittcn iigl', när skiil iiro cliirtill. i 
beslut, varigenom forcl;iggande 
meddelats part eller annan att före
te skriftligt bevis eller att tillhanda
hålla föremiil för syn eller besikt
ning, förordna att beslutet m,·1 vcrk
stiillas utan hinder av att det icke 
äger laga kraft. 

Rätten fdr, niir dl't finns skiil till 
dl'/. i beslut. varigenom förehiggan
de meddelats part eller annan att 
förete skriftligt bevis eller att till
handah;illa fön:mill för syn eller be
siktning. förordna att beslutet .fclr 
verkstiillas utan hinder av alt det 
icke iiger laga kraft. Niir det .finns 
a11/ed11i11g . . 1/...all riiU('/I diin·id .fi'irc-
s/...ri1·11 1111 .1ii/...crh<'t s/...111/ stii//11.1 .fi'ir 
.1/.:wic.1tti11d som f>ar/('11 /...a11 hli .1·/.:vi
dig att 11/g<' 0111 hes/111et iindras. 

Är sär-;kild föreskrift meddelad diirom. att dom eller beslut. som icke 
äger laga kraft, mii vcrkstiillas. vare den gällande. 

J~ kap. 

5e 
Tn:dskodom Jc/gi\·1·s genom riit

kns försorg endast 
om den innebär att fordran _ti1st

stiillcs att utgå med särskild för
mänsriitt i fast egendom eller romt
riill. 

om den part som yrkat tredsko
domen begi.ir det. eller 

om part beviljats allmän rätts
hjälp. 

Tredskodom de/ges genom rLit
tens försorg endast 

om den innebiir att fordran fi1st
stiil/s att utgit med siirskild för
miinsrätt i /iis ella fast egendom. 

om den part som yrkat tredsko
domen begiir det. eller 

om part beviljats allmiin rätts
hjälp. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1982 . 
.., Reseförbud. som har meddelats enligt 15 kap. eller enligt 25 kap. med 

" Senaste lv<lclse 1979: 24~. 
' Senast.: l~lklse 1979: 242. 
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Fiireslagen frddse 

anledning av en mitls:igandcs anspdk pii skadest{ind eller annan ersiitt
ning. upphör att giilla niir de nya bcsUimmdserna tri1der i kraft. 

3. I fr~iga om skingringsfiirbud som har meddelats före ikrafttriidandet 
tilliimpas vad som :ir föreskrivet om kvarstad. 

4. Vad som föreskrivs i de nya hestiimmelscrna om fiirutsiitlningar för 
kvarstad eller annan liknande säkerhetsiitgiird inverkar ej pil giltigheten av 
en slikerhetsätgiird ~om har beviljats fiire ikrafttriidandet. 

5. Vad som föreskrivs i 27 kap. 10 * andra stycket i dess nya lydelse 
gäller även i fri'1ga om beslag som har ägt rnm fiire ikrnfttriidandct. 

57 Förslag till 

Lag om ändring i lagen 11929: 145) om skiljemän 

HärigenlJm föreskrivs i fr~iga om lagen I 1929: 145) om skiljemiin 1 

dl'!s att i 8-10. 12 och 18 ** ordet · 'överexekutor .. skall bytas ut mot 
.. tingsriitten ... 

dels att i 22 * ordet .. överexekutor .. skall bytas ut mot .. kronofogde
myndigheten'·. 

dels att 2n * skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11rwule lydelse Fiire.1lag1·n lydelse 

26 *~ 
Rätt domstol 1•w·e i mål. som 

avses i 21 *· den al/mii1111a 1111Jer
riitt. varunder svaranden lyder i 
tvistemål, som rör hans person, och 
i mäl. varom förmäles i 25 *. Jom
stolcn i den ort. där skiljedomen 
medddats. Finnes ej behörig dom
stol efter vad nu iir sagt. upptages 
målet av Stockholms tingsrätt. 

Ansökningsärenden enligt 8. 9, 
10 och 18 ** 11pplaf.:as av ö1·erexe
k11tor i den ort. där endera parten 
har sitt hemvist. Har enahanda an
sökan gjorts hos mer än en ö1·erexe
k11tur, nire den ii1·erexek11tor behö
rig. hos vilken ansökan först 
gjordes. och beslut, som av annan 
iiiwexekutor meddelas. ogillt. Har 
ingendera parten hemvist i Sverige. 
upptages ärendet av u1·erexek11tor i 
Stockholm. Ansökan må ej bifallas. 
med mindre sökandens motpart 
lämnats tillfälle att yttra sig. Avser 

1 Senaste lvdelsc av 
9 * 1976: 122 

ltl ~ 1976: 122. 
~ Senaste lydelse 1976: 122. 

Rätt domstol iir i mål. som avses 
i 21 ~- den ti11g.1Tiitt. varunder sva
randen lyder i tvistemål. som rör 
hans person, och i mäl. varom för
mäles i 25 ~- tinpTiittcn i den ort. 
där skiljedomen meddelats. Finnes 
ej behörig domstol efter vad nu är 
sagt. upptages målet av Stockholms 
tingsriitt. 

Ansökningsärenden enligt 8, 9, 
10 och 18 ~~ 11pptllf.:('.1· av tingsrät
ten i den ort. där endera parten har 
sitt hemvist. Har enahanda ansö
kan gjorts hos mer än en tin.~.1nitt. 
iir den tingsriitt behörig. hos vilken 
ansökan först gjordes. och beslut. 
som av annan tingsriitt meddelas. 
ogillt. Har ingendera parten hem
vist i Sverige. upptages ärendet av 
Stockholms tingsriitt. Ansökan får 
ej bifallas. med mindre sökandens 
motpart lämnats tillfälle att yttra 
sig. Avser ansökan skiljemans sk il-
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ansiikan skiljemans skiljande fr<in 
uppdraget. hör jiim\'iil skiljcnian
nen hiiras. 

Mot iii·al'x1·k.11tors hcslut. var
igenom skiljeman hlivit utsedd eller 
o.,kild fnln uppdraget eller skiljeavtal 
fiirklarats ha förfallit eller frilga om 
fiirliingning av tiden för skiljedoms 
meddelande avgjorts. mil kfa1-:a11 ej 
föras. 

Fiire.1fage11 (yJefse 

jande friin uppdraget. biir ii1mv;il 
skiljemannen hi!ras. 

Mot ri11gsrli111·11.1· beslut. vange
nom ~kiljernan blivit 11ts.:dd .:!ler 
skild friin uppdraget eller -;kiljeavlal 
förklarat-. ha förfallit elkr fri1ga pm 

forliingning av tiden fiir skiljedom" 
meddelande avgjorts . .Jilr tci/1111 ej 
föras. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 
Ett ärende som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftlriidandet skall 

iivcn diirefter handliiggas av överexekutor. dock liingst till utgi\ngcn a1· !ir 
1982. 

58 Förslag till 

Lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429) 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättshjälpslagen ( 1972: 4291 1 

dl'fs att i .B *orden "utsökningslagen ! 1877: 31 s. I)" skall bytas ut mot 
·'ut sökningsbalken' ·. 

dels att 5 b och 10 §*skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·aranJe fydcf.H' Fiire.l'filf!en fyJe/.\1' 

.5 h ~ 

Med domstol förstås i denna lag 
allmän domstol. allmän förvalt
ningsdomstol. bostadsdomstolen. 
försäkringsövcnlomstoh:n. försäk
ringsriitl, marknadsdomstolen. pa
tenthcsvärsrätten. arhetsdomsto
len. mellankommunala skatterätten 
och krigsrätt. Vad i lagen sägs om 
domstol skall även gälla arrende
nämnd. hyresnämnd. statens va
nämnd och c'i1·erexek11tor. 

Skall den som beviljats allmän 
rättshjiilp ställa säkerhet för att få 
till stand kvarstad. skingringsfiir
hud eller annan handräckning en
ligt rättegangsbalken. utsöknings/a
gen ( 1877: 31 s. I J eller konkursla
gen ( 1921: 225 l. får rättshjälps-

1 Lagen omtryckt 1979: ~40. 
~ Senaste lydelse 1979: 347. 

Med domstol förstäs i denna lag 
allmän domstol. allmän fiirvalt
ningsdomstol. bostadsdomstolen. 
försäkringsövenlnmstolen. försiik
ringsrätt. marknadsdomstolen. pa
tentbesvärsrätten. arhetsdomsto
len. mellankommunala ska11e;·;H1c1i 
och krigsrätt. Vad i lagen sägs om 
domstol skall även gälla arrende
nämnd. hyresnamnd och statens 
va-nämnd. 

Skall den som beviljats allmiin 
rättshjälp ställa siikcrhet för att fit 
till stånd kvarstad eller annan lik
nande åtgärd enligt riittegtingsbal
ken eller konkurslagen (1921: 2251. 
får rättshjälpsnämnden utfärda an
svarsförbindclse pa statens viignar. 
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N11n1ra11.lc lydelse 

niimmkn utforJa ansvarsforbin
delsc pi'1 statens viignar. 

F1)rsta sty.:kct iigcr motsvaranJc 
tilli1mpning i fr~iga om vcrkstiil
lighct enligt 41 dia 42 ~ 11r.1iik-
11i11gslt1i.:e11. om allmän riithhjiilp 
hcviljats i verkstiillighctsän::ndct. 

Lug.fi"ir.1lagC'11 87 

Fiireslagen lydelse 

Första sty.:ket iiger motsvaramk 
tilliimpning i friiga om vcrkstiil
lighet enligt 3 kap. ö dia 9 ~ 111.1iik-
11inphalke11. om allmiin riittshjiilp 
hcviljats i verkstiillighetsiirendct. 

Föranleder ansvarsförhinJelscn utgift för staten. anses utgiften si'isom 
kostnad för rättshjiilpen. 

Denna lag triider i kraft Jcn I januari 1982. 
Niir ett miil handliiggs av övcrexekutor efter ikrafttriidandet. tillämpas 

5 h ~ i dt:ss iildre lydelse. 
Vad som sägs i 10 ~ andra styckt:t i paragrafens nya lydelse giiller iiven 

niir siikcrhct skall stall as enligt I 0 el kr 11 ~ lagen ( 1981: OOOl om införande 
av utsökningsbalken. 

59 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 197 4: 371) om rättegången i arbetstvister 

Hiirigenom föreskrivs att 3 kap. 7 ~ lagen ( 1974: 371) om rättegången i 
arhetstvi~ter 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ar1111de lydelse Fiireslagen lydelse 

3 kap. 

H 
Ordförande far ensam pa arhetsdomstolens viignar företaga förberedan

de iitgärd samt meddela beslut om avskrivning av mål. 
Under förberedelse som avses i 4 kap. 9 * får ordföranden iiven 

I. pröva yrkande om kvarstad I. pröva yrkande om kvarstad. 
dler skinwi11g.1Ji'irh11d. 

2. meddela beslut om avvisande av mäl. om det är uppenbart att rätte-
gängshinder föreligger. 

3. meddela tredskodom. 
4. meddela dom över yrkande som har medgivits eller eftergivits. 
5. stadfästa förlikning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Lagen omtryckt 1977: 530. 
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60 hirslag till 

Lag om ändring i fönaltningslagcn (1971: 290 t 

Hiirigenom föreskrivs att 2 ~ forvaltningslagen ( 1971: 290) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Lagen giiller icke ärende hos 
I. regeringen. 

Fiires/age11 lvdelse 

2. kommunal myndighet, om ärendet avgöres genom beslut som över
klagas genom kommunalbesvär eller besvär hos kommunal bcsvärsnämnd. 

3. ii1·ercxck11tor eller 11tmiit-
11i11g.1111w1, om ärendet avser myn
dighetens exekutiva verksamhet. 
eller 

3. kro111~fi11<demy11diulie1. om 
ärendet avser myndighetens exeku
tiva verksamhet. eller 

4. polis-. äklagar- eller lllllmyndighet, om ärendet avser myndighetens 
verks;1mhet till förekommande eller beivrande av brott. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Ni1r ett mäl handläggs av övcrexekutor efter ikraftträdandet, tillämpas 

2 ~ i dess äldre lydelse. 

61 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1970: 215) om arbetsgivares kvittningsrätt 

H~irigenom föreskrivs att 5-7 ~~ lagen I 1970: 215 l om arbetsgivares 
kvittningsriitt skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11r1111dc lydelse Fiireslauen lydelse 
H 

Skatteavdrag samt införsel. som beslutats innan lönefordringen förfallit 
till betalning. har företräde framför kvittning enligt denna lag. 

Är arbetsgivarens fordran sådan 
att rätt till kvittning föreligger enligt 
3 ~och vill arbetsgivaren kvitta mot 
belopp som han ålagts att innehålla 
genom beslut om utmätning av lön, 
beslutar utmiitningsmanncn om be
loppets fördelning mellan arbetsgi
varen och utmätningssökanden ef
ter fordringarnas storlek. 

Ar arbetsgivarens fordran sådan 
att rätt till kvittning föreligger enligt 
3 ~och vill arbetsgivaren kvitta mot 
belopp som han ålagts att innehålla 
genom beslut om utmätning av lön. 
beslutar km11oji1gdemy11di1<hete11 
om beloppets fördelning mellan ar
betsgivaren och utmätningssökan
den efter fordringarnas storlek. 

I övrigt får kvittning ej åberopas mot beslut om utmätning av lön. 

1 Senaste lydelse 197.'i: 672. 
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Nul'arande lydelse 

Talan mot 11tmiitningstnan.1· be
slut enligt andra stycket föres hos 
ii1.·ercxek11tor genom besvär. Kla
gan iir ej in~kränkt till viss tid. 

Innan kvittning får ske enligt 3 § 

första stycket eller med stöd av kol
lektivavtal. skall arbetsgivaren från 
11tmiitnings111a11 inhämta hesked om 
hur stor del av lönefordringen som 
enligt 4 § skall vara skyddad mot 
kvittning. Upphör arbetstagarens 
anstiillning utan föregående upp
sägningstid. får arhetsgivaren hälla 
inne lönehclopp till dess 11tmiit
ninvma1111c11s besked föreligger. 
Det åligger i sädant fall arbetsgiva
ren all ofördröjligen begära sådant 
besked. 

Framställning om besked enligt 
6 * göres hos 11tmiitni11gsmannen i 
den ort där arbetstagaren är bosatt. 
Är han icke bosatt här i landet. gö
res framställningen i den ort där ar
betsgivaren finnes. Innan 11tmiit
ningsmanne11 meddelar beslut, 
skall han bereda arbetstagaren till
fälle all yttra sig, om det kan ske 
utan avsevärd tidsutdräkt. 

Mol 11tmiitr1i11gsma1111ens beslut 
får talan ej föras. Utmiitnin[!sman
nen kan iindra beslutet. om anled
ning därtill förekommer. 

6§ 

Lagfiirslagen 89 

Föreslagen lydelse 

Talan mot kronofi1gdemyndighe
tens beslut enligt undra stycket 
föres i lw1·riitte11 genom besvär. Ta
lan är ej inskränkt till viss tid. 

Innan kvittning får ske enligt 3 § 

första stycket eller med stöd av kol
lektivavtal. skall arbetsgivaren från 
kro11<fogdemyndigheten inhämta 
besked om hur stor del av löneford
ringen som enligt 4 § skall vara 
skyddad mot kvittning. Upphör ar
betstagarens anställning utan före
gående uppsägningstid. får arbets
givaren hålla inne lönebelopp till 
dess kronc~fo[!demyndighetc•n.1 be
sked föreligger. Det åligger i sådant 
fall arbetsgivaren all ofördröjligen 
begära sådant besked. 

Framställning om besked enligt 
6 § göres hos krmwfi1Rde111vndiRhl'
te11 i den ort där arbetstagaren är 
bosatt. Är han icke bosatt här i lan
det, göres framställningen i den ort 
där arbetsgivaren finnes. Innan 
kronofi1gdemyndigheten meddelar 
beslut, skall myndigheten hereda 
arbetstagaren tillfälle all yttra sig, 
om det kan ske utan avsevärd tids
utdräkt. 

Mot kronofi1gdemy11diRhetens 
beslut får talan ej föras. Kronc~fi1R
demyndighete11 kan ändra beslutet, 
om anledning därtill förekommer. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
I fråga om talan mot beslut enligt 5 § andra stycket som har meddelats av 

utmätningsmannen före ikraftträdandet tillämpas paragrafen i dess äldre 
lydelse. 

62 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 20 kap. 6 § lagen ( 1962: 381) om allmän försäk
ring1 skall ha nedan angivna lydelse. 
1 Lagen omtryckt 1977: 630. 
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Nu1·11r1111d1· lrcld.1c Fiire.1/age11 /vddse 

20 kap. 

6 ~ 

Flir-;iikraJ~ fordran il ersiiltning enligt Jenna l<1g. som innestär hos 
riksförsiikringsverket eller allmiin försiikringskassa. mti ej utmiitas. För
siikrads riitt till ersiittning m{i ej heller överliltas. innan ersättningen iir 
tillgiinglig for lyftning. 

Bestiimmdserna i första stycket 
hinclrn ej utmiitning enligt vad som 
föreskrives i 67 cl~ 11T.1·iik11i11gs/age11 
11877:31 s. /). 

Uestiimrnelserna i forsla stycket 
hindrar ej utmiitning enligt vad som 
föreskrives i 7 kap. 11Tsiik11i11gshal
kl'11. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 

63 Förslag till 

Lag om ändring i rennäringslagen ( 1971: 437) 

Hiirigenom föreskrivs att i 45 ~ renniiringslagen (1971: 4371 orden .. ut
sökningslagen I 1877: 31 s. Il .. skall bytas ut mot .. utsökningstialken ... 

Denna lag träder i kraft Jen I januari 1982. 

64 Ftirslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 2621 om understödsföreningar 

Härigenom föreskrivs att 82 *lagen ( 1972: 2621 om understödsföreningar 
skall ha nedan angivna lydelse. 

:\'tl\'1ira11de lyddsl' F"ireslage11 lvdc/.1·1· 

82 !i 
Fordran som pä grund av moderskapsförsäkring innestår hos undcr

Sllidsförening får ej utmätas. 

Om utmätningsfrihet för kapital
försäkring, sjukhjälp och pension 
finns hestiimmclser 1 lagen 
t 1927: 771 om försiikringsavtal och i 
11rsök11i11gslage11 11877: 31 s. I). 

Om utmätningsfrihet för kapital
försäkring. sjukhjälp och pension 
finns bestämmelser i lagen 
I 1927: 77) om försäkringsavtal och i 
5 kap. ufaiikningsha/kcn. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
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65 Fiirslag till 

Lag om ändring i lagen ( l976: 206) om fclparkeringså\'gift 

Härigem1m föreskrivs i fd1ga om lagen ( 1970: 2061 om felparkeringsavgift 
dels att i 9 * onlct "utmätningsman" skall bytas ut mnt ""-ronofl>gdc

myndighetcn · ·. 
dels all 13 ~skall ha nedan angivna lydcl~c. 

l\'111·11rwule /\·dd.1·(· Fiircslagcn lnll'is<' 

u *1 
Om ej annat följer av denna lag 

i,?iiller uppbördslagen ( 1953: 272) 
och i11ji'irsdlagc11 ( /9Mi: 6l I) i till
l<impliga delar i fräga om felparke
ringsavgift. Reglerna i 11pphiird.1la
gc11 om restavgift skall dock inlt! 
tilliimpas. Regeringen får föreskri
,·;1 avvikelser från de nii11111da la-
ganw. niir det giiller avkortning. 
avskrivning och dd administrativa 
förfarandet i fråga om felparke-
ringsavgift. 

Om ej annat följer av denna lag 
giiller uppbörd slagen ( 1953: 2721 i 
tilliimpliga delar i friiga om felpar
keringsavgift. Reglerna om restav
gift skall dock inte tilliimpas. Rege
ringen för föreskriva avvikelser 
från 1111phiirdslage11. niir det giiller 
avkortning. avskrivning och det ad
ministrativa förfarandet i fråga om 
felparkeringsavgift. il(fi'irsel enligt 
15 kap. 11ts1)/.:11ingshalken .fllr ii).!11 
/"/1111 l'id i11d1fr11i11g (/\' 
jdparkeri11g\'t/1'g!fi . 

.ÅliigganJe enligt 6 * andra stycket får ej utfärdas senare iin ett iir efter 
den dag då överträdelsen skedde. 

Atgiird för indrivning av felparkeringsavgift för ej vidtagas senare iin fem 
i'ir dte1 den dag överträdelsen skedde. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

66 Förslag till 

I ,ag om ändring i förfogandelagen ( I 978: 262) 

Harigem•m föreskrivs att 43 och 44 **förfogandelagen ( 1978: 2h21 skall 

ha nedan angivna lydelse. 

N111·an11ule lydelse Fiireslagcn /ydl'isc 

43 ~ 

I fråga om nedsättning. fördelning och utbetalning av ersättning. som 
fastställts att utgå för skada på eller avsevärd försiimring av fastighet. samt 
om verkan därav gäller i tillämpliga delar expropriationslagen ( 1972: 719). 

Kan nera göra anspriik på betal
ning ur ersättning. som i annat fall 
än som avses i första stycket fast
ställts enligt denna lag. och enas de 

' Senaste lydt:lse I lJ7lJ: 56::!. 

Kan nera göra anspnlk pt1 betal
ning ur ersättning. som i annat fall 
än som avses i första stycket fast
ställts enligt denna lag. och enas de 
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N111·aramle lydelse 

cj om hur i:rsiittningen skall fiirdc
las mellan dem. skall crsiittningcn 
nedsiitta' hm. ii1·1'r1'.rek11tor. I friiga 
om nedsatt hclopp skall i tilliimpliga 
dt:lar iak\l~1gas lagen ( 1921·. '\(I) ~irn 

gii/ds hetulni11g g1'111>111 f.'•'llllillgars 
11cdsiitta11d1' i ullmii11t .fi'in·11r. 

Lagti'ir.1lagc11 92 

Fiircslage11 Jwlelse 

ej l'lll hur crsiiltningcn skall förde
las mcllan dem. skall ersiittningen 
ncdsiitta' hos lii11.1·stYn'/1·1·11. I rr:iga 
om nedsatt helopp skall i Lilliimpliga 
ddar iakttaµas lagcn ( 1927: '\6) om 
11l'dsiiu11i11g 111· P<'llgar hos 111_\'11dig
hct. 

44 ~I 

Ersi-ittning for egcndom som iir 
utmiitt eller lwr tagits i anspriik ge
nom hetalningssiikring skall utges 
till 11r111iit11i11g.1·111111111e11. A 1·.1·cr l'r
sä1111i11.r.:1·11 1'gl'l11iom som iir hclai:d 
med krnrsrad ella stiilld 1111der 
.1/..i11gri11g.1:fiirlmd .. 1/.;uil crsä1111i11g
e11 utges till i>l'<'l'1'.rl'k11tor. 

Ersfötning för egendom som iir 
utmiitt. helllgd med krnrstad eller 
t11gc11 i anspdk genom betalning'>
siikring skall utges till kronofi1i:1fr-
111_l'11dighl'lc11. 

Denna lag lriider i kraft den I januari 1982. 
EH iirendc om ncdsiittning enligt 43 ~ andra stycket, som är anhängigt 

hos övcrext:kulor vid ikrafttriidandct. skall även diirefter handliiggas av 
övcrexekutor. dock längst '.ill utgfö1gen av ilr 1982. 

Vad som sägs om kvarstad i 44 * i dess nya lyddse giillcr iiven sking
ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 

67 Förslag till 

Lag om ändring i uppbördslagen ( 1953: 272) 

H~irigcnorn föri:skrivs i fråga om uppnördslagen ( 1953: ~72) 1 

dels att i 4'\ * _, mom .. 61--64. 74 och 76 ** nrdet .. utmätningsman" i 
olika böjningsformer skall bytas ut mot "kronofogdemyndighet .. i motwa
rande form. 

dd.1 alt i 62 * orden "lagt:n om ackordsförhandling utan konkurs .. skall 
nytas ut mot "ackordslagen ( 1970: 8471". 

dels att i 65 och 66 **ordet .. införsellagen" skall hytas ut mol .. 15 kap. 
utsökningsbalken ··. 

dels att i 68 * 6 mom. orden ''6'\ * utsökningslagt:n" skall hylas ut mot 
"5 kap. I - 3 ** utsiikningsbalkcn ... 

dels att 59. 60 och 87 ** skall ha nedan angivna lydelse. 

1 Sena-.te lvdelse 1978: 900. 
' Lagen on~tryckl 1972: 75. 

Sena,te lydi::be av 
6~ ~ 1974: 771 
63 ~ 1974: 771 
()4 ~ 1974: 853 
65 ~ 1974: 771 
h6 * 1974: 853 
68 ~ 6 mom. 1974: 77! 
74 ~ 1974: 771 
lagen-; rubrik !974: 771. 
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N111·1irwull' /ydds1' 1:iire.1/ag1'11 lydd.1·,, 

59 ~~ 

Del i11igger 11t111iit11in1-:.111wn all 
vcrkstiilla indrivning av .'\kalt. Diir
vid får 11t111ii1ni11i.: och i11ji'ir.1el iii.:a 
m111 1'11ligt 1·11d som siigs i 60 *. 

Det iiliggcr kron1~fi>gdcmrndig
lu'tl'n all verkstiilla indrivning av 
skatt. Diirvid for 1·erkstiillit:hl'l en
ligt 11/.\'iik11ing.1hafkcn iiJ;?a mm. 

Bestiimmclscrna om indrivning av skatt skall o<.:kså tillämpas p[1 indriv
ning av kvarskatteavgift. restavgift. tilläggsavgift, förseningsavgift eller 
ränta enligt denna lag. 

60 ~· 
I 1110111. V11d i 6 .~ utsiikningsla

gen stllllJ.:11s om jii1· mot 11tmiit
ning.m11111 giille 11ck med m·sec11dc 
å den. som .fi'irrii1111r 11tmiitni11g .fi"ir 
.1ka11. 

2 mom. Vid 11t111iitni11g ji'ir sk1111 
skola, med de j('irhelul/! som i 3 
111om. sägs, lända till l'.fterriittel.H' 
utsiiknings{agcns fiireskr(fta om 
1·erkstiillighet m· 11tmätni11g 11ch 
l'tld diin·id mil undantagas, om ut
miill egendom.i fiirsii{ini11g, om .fi'ir
delninJ.: m· medel, som till fi'i{id ar 
11t1111ltni111-: i1~f711tit, samt om klagan 
iin'r 11t111iitnings11wn.1· fiirf{1r11111/e. 

3 m11m. Be.Hiimmelsenw i 88 c * 
och 198 ~ 3 mom. 11tsökningslagen. 
11 * la{!en ( 1971 :494 i om 1•xek111i1· 
.fi'irsii(ining a1·.f{1st egendom. 3 .lila
gen I 1973: 1130) om exekutit' fc'ir
sii(i11i11g m· registrerat skepp m. m. 
samt 3 .li lagen 11971:500) 0111 exe
kuti1· fiirsii(ining m· li~!Uartyg m. m. 
skola icke iiRll tillämpning l'id 
utmätning j('ir skall. 

4 1110111. lnför~cl enligt infiirsella
gen far äga rum vid indrivning av 
restförd skatt och avgift som anges 
i I * första stycket denna lag. 

Införsel enligt 15 kap. llls<·ik
ningsh11/ke11 får äga rum vid in
drivning av restförd skatt och avgift 
som anges i I § första stycket den
na lag. 

För skatt eller avgift. som på grund av föreskrift i annan författning skall 
indrivas i samma ordning som skatt enligt denna lag. får införsel äga rum 
endast om det är särskilt föreskrivet. 

2 Senaste lvdelsc 1979: 489. 
J Senaste 1;,delse av 

3 mom. 1973: 1135 
4 mom. 1974: 771. 
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N111·ara11de /_wlel.H' FifreslaJ;:en lydelse 

87 ~· 
lksviir över beslut enligt denna lag eller över taxering inverkar icke p<'1 

skyldigheten att crliigga den skatt, som besviiren rör. 

A.tgiird enligt drnna lag skall 
verkstiillas oavs..:tt att det b..:slut el
ler utslag som föranleder iitgärden 
icke vunnit laga kraft. Beslut eller 
utslag i ta.x..:ringsm;il. där taxering
en ra~t~tiillts till liigre belopp tin 
taxeringsintendcnten yrkat eller 
medgivit. får dock ii.:ke föranleda 
restitution om taxeringsintendcnten 
anmält hinder hiirför. I sistniimnda 
fall mtl liinsstyrels,,n p{i ansökan 
medgiva re•;titution. varvid bestiim
melserna i 49 ~ ~ nwm. sista 
stycket om ställande av säkerhet 
tilliimpas. 

Atgiinl enligt denn.i lag skall 
verkställas oavsett att det beslut el
ler utslag som föranleder iltgi1rden 
icke vunnit laga kraft. Mot.\'\'ll/'llllde 
i.:iilla rid 1·akstiillii.:hcr c11lii.:1 111-
.1·iik11ingslwlkcn. Beslut eller utslag 
i taxeringsmi\1. där taxeringen fast
sUillts till liigre belopp än taxerings
inkndentcn yrkat eller medgivit, 
för ,1l1ck icke föranleda restitution 
om taxeringsintemlcnten anmiilt 
hinder härför. I sistnämnda fall fclr 
länsstyrels..:n på ansökan medgiva 
restitution. varvi<l bestämmelserna 
i 49 ~ ~ mom. sista stycket om stäl
lan<le av säkerhet tilliimpas. 

Bestiimml'lserna i andra stycket om restitution äga motsvarande till
lämpning i mftl där allmiint ombud har hesviirsriitt samt i miil om skatte
tilliigg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

68 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 880) om hetalningssäkring for skatter, 
tullar och avgifter 

Härigenom föreskrivs i fdga om lagen ( 1978: 88()) om bctalningssäkring 
för skatter. tullar och avgifter 

dels att 13-15 **skall upphöra att gälla. 
dels alt rubrikerna närmast före 13 och 15 §~skall utgå. 
dels att 10-12 ~§skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·11ra1ull' lvddsc 

10 * 
l.fi·äi.:a om 1·erhtällii.:heten 1-:äller 

1·11d som är .foreskrii·et om 111mät-
11ing fiir fordringen. \!erksriillighet 
_tiir doc/.;. ej äga rum i a1Ninin1-: eller 
annan fi'irmån som 111·ses i 67 a och 
67 d H 11tsijkni11i.:.1lagen r JX77: 31 
s. I) .fiirriin da1-:e11 efter det ntf den 
har uthetalats. Vid 1·erkstiillighete11 

4 Senaste lydelse 1978: 201. 

I _fi-<lga om 1·crkstiil/ighet m· he
s/111 om hewlningssäkring tilliimpas 
I och 2 kap. 111.1·öknin1:shalke11 samt 
l'(Ld som .fi'ircskrii·s om 11tmiitnin[! i 
4 kap. 2-9 ~.~. 11 .~ .fi'irsta stycket. 
12-IY ~~. 22 .Q fiirsta och tm~ie 

styckena, 24, 25 och 33-35 H. 5 
och 6 kap. och 12 kap. 3-5 ~~sam-
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N111·ara11de lvdelse 

1il/ii111pas <'.i hc.l"fiimmel.H'rna i 
91 a * 3-5 mom. dlC'I" 91 h .~ 11tsij/.:-
11ings/agen och l'.i heller 1·ad 69 * 
samma lag och 5 .~ lagen 
( 1971 :494 J om exekutil' .fi"irsii/j11i11g 
<Il" _f{i.1·t egendom i1111elu//ler om ta
lan 1·id domstol. 

l.i1g.fiir.1lllgc11 9.'i 

Föreslagen lydelse 

ma /Ja/k. Afo/. 0111 1·crk.11iil/igl11•1 111· 

hes/ut 0111 h1·111/ni11g.1.1iikri11g ha11d
liigi:.1 SO/Il 11ll111ii11t 11111/. 

Lii11 eller 111111t111 .fi.ir1111/11 s1•t11 
m·s1'.1 i 7 k11r1. 11tsiik11i11g.1halk1·11.fi'ir 
C'.i tas i 1111s/Jf"llk gc110111 het11/11i11g.1-
siikri11g i11111111 den har h1•taf11ts ut 
od1 k1111 11t111ii1as. 

11 § 

\ 

0l'l"kstiillighete11 .fi/r ej Oll!fi1tta 
fiir.1·ii/j11i11g m· l'gl'ndom eller hetal-
11i11g ar.fill"!lri11gl'11. 81'.1·tii111111dse11 i 
183 * 3 1110111. 11tsiik11i11gslage11 
(/l/.77:31 s. I J 0111.fi'irsii(ining m· l«is 
1'ge11dom. som iir .foremcll fiir k\'(/r
stad. tilliimpas dock i fi"tlga om liis 
l'gendo111. so111 har tagits i anspråk 
genom hctalningssiikring. 

Giilde11iire11 .filr inte ii1·erliit11 
egendom, som har tagits i anspn/k 
genom het11/11ingssiikri11g. eller till 
skada .ti'ir horgl'niiren .li'irfi1ga iit"t'r 
egendomen pä w11111t siitl. om i111c 
krm1<1fi1gdemy11digh<' r e 11 111edger 
dl'I <Il" siirskilda skii/. 

I .fi"åga om 1·erkan i ii1Tigt 111· 

1·erkstiilld hl'talnings.1·iikri11g giillcr 
l'luf som .fi'iresk1"il's om 11tmiitni11g i 
4 kap. 29 .~ andra strckl'l, 30 och 
31 ** och 12 kap. 6-10 ~* 11tsiik-
11ingshalke11. All hetal11i11gssiikri11g 
ger fiirmånsriitt .fi'ireskrii·s i fi'ir
män.l'l"iillslagen ( 1970: 979). 

0111 fris egendom. som har tagits 
i ansprilk gt'110111 heta/11i11gssii/.;
ri11g. hastigt fiiller i 1·iirde eller krii-
1·er all(fi'ir kostsam 1·ärd .. tilr den f}(l 
hegäran m· ndgon a1· parterna siil
jas i den ord11i11g som giillcr fiir 11t-
111iit1 egendom. 

12 * 
I frilga om talan mol heslut som 

rör verkställigheten giiller i tilliimp
/ig11 delar hcstiimme/serna i 11tsök-
11i11.r:slage11 ( 1877: 31 s. I i om !.:/a
gan iil'er 11tmiitni11gsmansfö1:fi1ran
,.'e och ii1·cr utslag i utsiikningsmtlt. 
Ta/1111 mot krmudngdemyndighctJ 
hes/ut iir ej inskriinkr rifl l'iss rid. 

I fråga om talan mot beslut som 
rör verkställigheten tillämpas 1·ad 
som enligt 11tsök11i11gshalke11 giiller 
hetri(/.fi111de krnrstad ji'ir Jl1rdra11. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 
I fråga om talan mot beslut som har meddelats av kronofogdemyndig

heten före ikraftträdandet och beträffande talan mot beslut av övcr
exekutor tillämpas 12 § i dess äldre lydelse. 

När en ansökan om avläggande av betalningssäkringsed har kommit in 
till konkursdomaren före ikraftträdandet. tillämpas 15 ~ fortfarande. 
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69 Viirslag till 

Lag om ändring i lagen I 1978: 882) om säkerhet för skattefordringar 
m.m. 

Hiirigenom förcsl-;rivs att I ~ lagen ( 1978: 882) om sitl-;crhcl for sbtlc
fordringar m. m. sl-;all ha nedan angivna lydelse. 

N111'111"a11de /_\'lie/se Fiires/11ge11 /vJdl'l' 

Vid indrivning av fordran i allmänt mil! far kronl1fogdemyndighet i 
samband med att uppskov beviljas med bctalnini,: eller med viss indriv
ningsåtgiird ta emot säl-;erhct som gäldenären eller. där gäldenären kan 
antas medge det. annan erbjuder sig att stiilla. 

Med allmä111 111iil m·s1·.1· i denna 
lag mät ho.1· kronofi1gdem\·11dighet 
0111 1111ag111ufr m· sk1111 eller 11111. 
. 1·tt1Tc11 1illko1111111111de lll".f.!Ui eller lik-
111111Je mnfrl som filr tas 111 genom 
11tmiit11i11g 11t1111 _fi'ire1<tl<•11de dom, 
hiiter ella 111111111 som indri1·s i sam
ma ordning som hiiter, m".t:Ui till 
.1·111ts1·erket enlii.:t 1·a1tc11ht1<e11 
(f9/X:5231 eller hdopp som har er

lagts m· allmii1111a medel och L'llligt 
domstols hes/111 skall återhetalas 
till s1at.1·1·erkct. 

I I kap. 6 ~ 11tsii/.:11i11gsh11/J.:e11 
_finns hcstämmdser om 1·ad som 
m·se.1med11ll111iiJ11111ål . 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 

70 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1958: 295) om sjömansskatt 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om lagen I 1958: 295) om sjömansskall 1 

dels att i 17 b * ordet "införsellagen.. skall bytas ut mot .. 15 kap. 
utsökningsbalken ··. 

dels att i 18 ~ordet "utmätningsman" i olika böjningsformer skall bytas 
ut mot "kronofogdemyndighet" i motsvarande form. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Lagen omtryckt 1970: 933. 
Senaste lydelse av 
18 * 1971: 814 
lagen\ rubrik 1974: 777. 
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71 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1968: 430) om mervärdeskatt 

Härigenom föreskrivs att 48 § lagen (I %8: 4301 om merv~trdeskatt 1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nm·arande lydelse Fiires/agcn lyde/.1"1" 

48 ~ 

Betalas icke skatt i behörig tid och ordning indrives skatt och restavgift. 

Bestämmelserna i uppbördslagen 
om indrivning, avkortning och av
skrivning samt efterkrav och pre
skription gäller i tillämpliga delar i 
fråga om mervärdeskatt. Införsel 
enligt infiirsellagen den 6 december 
1968 (nr 621 I får äga rum vid in
drivning av mervärdeskatt och rest
avgift på skatten. 

Bestämmelserna i uppbiirdslagen 
( 1953: 272 J om indrivning. avkort
ning och avskrivning samt efter
krav och preskription giillcr i till
lämpliga delar i friiga om merviirde
skatt. Införsel enligt 15 kap. 111sM.
ningshalkl'l1 fär äga rum vid in
drivning av mcrvärdeskatt och rest
avgift på skallen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

72 Förslag till 

Lag om ändring i vägtratikskattelagen (197 3: 60 I) 

Härigenom föreskrivs att i 30 § viigtrafikskattclagcn < 1973: 601 )1 orden 
"införsellagen (1968: 621)'' skall bytas ut mot "15 kap. utsökningsbal
ken". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

73 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 339) om saluvagnsskatt 

Härigenom föreskrivs att i 6 ~lagen ( 1976: 3391 om salu vagnsskatt orden 
"införsellagen (1968: 621 )" skall hytas ut mot ·· 15 kap. utsökningsbal
ken". 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Lagen omtryckt 1979: 304." 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 885. 

1 Lagen omtryckt 1979: 280. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 869. 

7 Rik.1da11P11 1980181. I s11111!. Nr /1,4 
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74 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( J 959: 5521 om uppbi)rd a\' vissa avgifter 
enligt lagen om allmän försäkring. m. m. 

lfarigenom föreskri·•, att i JO~ lagen ( 19)9: :":'21 l>m uppbörd av vis~a 
avgifter enligt lagen om aJJm;in fi.irs;ikring. m. rn. 1

• prJt:n ''infor~cllagen 
11908:62!)'' skall bytas ut mot "15 kap. ll!sökning~ha!ken". 

Denna lag träder i kraft den I januari 19lC. 

1 Lagen om1r~'ckt 1974: 9.38. 
Senaste lvdelse av lagens rubrik 1974: 938. 
Senas!e J}·Jelse av JO ~ 1980: J 14. 
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Utdrag 

JUSTITIEDLPAKJTMENTET PR<JTOKOLL 

vid regcringssammanträde 

1980- 06-05 

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande, och statsråden Ullsten. 

!fohman. Mundeho. Wikström. Moghrd. Dahlgren. Asling, Söder, 

Buren~tam Linder. Johansson. Holm. Ander~son, Boo. Winherg. Adelsohn. 

Danell. Pctri 

Fiiredragande: stc1tsrådet Winherg 

Lagrådsremi'is med förslag till lag om införande av utsökningsbalken m.m. 

1 Inledning 

Den 16 mars 1978 beslöt regeringen att lagrådets yttrande skulle 

inhiimtas över ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till en 

utsökningshalk (UB). I en den 28 juni 1979 beslutad remiss till lagrådet 

föreslogs vissa ändringar i det tidigare remitterade förslaget, vilka hade 

samband med ny lagstiftning som hade ägt rum efter den tidigare remissen. 

Sedan lagrådet numera har avgett det begärda yttrandet. har regeringen 

tidigan~ denna dag beslutat att genom proposition till riksdagen (prop. 

1980/81: 8) föreslå en ny UB. 

Förslaget till UB innehåller inte övergångsbestämmelser eller följd

ändringar i annan lagstiftning. Bestämmelser härom har avsetts bli 

upptagna i ett särskilt förslag. 

I betänkandet (SOU 1974:55) Utsökningsrätt XllP har lagberedningen 

lagt fram förslag till promulgations lag till U B och till annan följdlagstift

ning. Lagförslagen bör fogas tiil protokollet i detta ärende som bilaga J. 
Betänkandet innehåller också ett i huvudsak självständigt avsnitt 

rörande förslag om upphävande av lagen I 1845:50 s. I) om handel med 

1 Betänkandet är undertecknat av f.d. justitierådet Gösta Walin. ordförande, numera 
hovrättsrådet Torkel Gregow, ledamot. och hovrättsassessorn Peter Löfmarck, 
sekreterare. Vid utarbetandet av betänkandet har som sakkunniga medverkat 
numera avlidne kronofogden Nils Frykholm. kronodirektören Ragnar Jungkvist, 
justitierådet Henrik J-lessler. direktören Pontus Modigh och justitierådet Lars 
·welamson. 
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lösören, som köparen !äter i siil_iarcns vt1rJ kvarhliva - lösöreköpslagrn -

och om ny lagstiftning i Je11 lagens stlille. Den fr~\gan tas emellerliJ inte 

upp i detta sammanhang. 

Beredningens förslag har n:misshchandlats. 2 Yttranden har avgerts av 

Svea hovrätt. hnvrätlen for Vlistra Sverige. hovriitten för Övre Nl•rrlanJ. 

domst1)lsväsendets organisationsniimnd (DON). rik sflklagaren ( RA). stah

kontoret. hankinspektinnen. försiikringsinspek ti1)nen. riksskattcverket 

(RSV), länsstyrelserna i Stockholms. Södermanlands. Jönköpings, Krono

hergs. Malmöhus. Göteborgs rn.:h Bl)hus. Alvshorgs, Värmlands. Koppar

hergs. Jämtlands och Norrhottens liin. köplagsutrcdningen lJ11 1%3:51 ). 

offentlighets- och 5ekretesslagstiftningskommittcn du 1970:49), kredit

köpkommitten (.fu 1971 :05 l. konkurslagskommitten <Ju 1971 :06). utred

ningen (.Ju 19n:051 angående inskrivning av rätt till luft fartyg m.m .. utred

ningen (Ju 1972: 12l angående företagsinteckning. försäkringsrättskom

mittcn (Ju 1974:09). utredningen f Fi 197.1:01 lom säkerhetsatgärder m. m. i 

skatteprocessen. Svenska handdskamma11'örbundct. Svenska hankför

eningen. Sveriges föreningshankers förbund. Post- och Kreditbanken. 

Svenska försäkringsbolags riksförhund. Tjänstemännens centralorganisa

tion (TCO). Sveriges advokatsamfund, Sveriges domareförhund. För

eningen Sveriges kronofogdar. Sveriges köprnannaförhund och Sveriges 

hantverks- t'Ch industriorganisation f SH 10 ). 
Post- och Kreditbanken har anslutit sig till bankföreningcns yttrande. 

RÅ har bifogat yttranden frän överåklagarna i Stockholms. Göteborgs och 

Malmö åklagardistrikt och från vissa länsäklagarmyndighcter. RSV och 

några länsstyrelser har hifogat yttranden från vissa kronofogdemyndig

heter. 

En del remissinstanser har begränsat sina yttranden till all avse några 

särskilda frågor. 

En sammans@lning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i 

detta ärende som hi/aga 2. 

2 Nuvarande ordning beträffande exekutiva myndigheter 

Handläggningen av utsökningsmål i första instans är f. n. delad mellan 

två myndigheter, överexckutor och utmiitningsmannen. Överexekutor 

utgörs av länsstyrelsen. Denna kan dock förordna annan att vara över

exekutor för en särskild förrättning. Kronofogde är utmätningsman men 

kan. enligt bestämmelser som regeringen meddelar, sätta annan tjänste

man vid kronofogdemyndigheten i sitt ställe. 

I fråga om uppgifter enligt utsökningslagen t 1877:31 s. Il - U L - och 

2 Här redovisas inte yttranden som endast avser avsnittet rörande lö~öreköpslagcns 
avskaffande m.m. 
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tfärtill anslutande lagar ank•>mrna det pä iiverexekutor Jeb att fönirdna 

om verkst;illighet av dom rn.m. i viss<i sLirskilt kvalifi..:erade fall. dels att 

ombesörja exekutiv förs;iljning av fast egendom. registrerat skepp eller 

skeppsbygge och luftf'artyg m.m. lK'.h i samband Jiirmed fort.Ida kiipeskil

lingcn. dels ock att för.mina om kvarstad •lCh andra siikerhch~tgärder 
samt om avhysning och ann.rn handrädrning. Diirutöver har övcrexckutor 

att pröva klagan över utmätningsmannen~ beslut och ätg;inlcr. Handlägg

ningen av övriga exekutiva uppgilier ävilar utmiHningsmannen. Jvs i reali

teten kronofogdemyndigheten. 

Överexekutor har emellertid uppgifter ;i ven enligt andra lagar iin LJL och 

de som direkt ansluter till denna. Det ankommer sMunda enligt vissa lagar 

på övcrexclrntor att förordna om verkställighet. I.ex. enligt lagen ( 1899: 12 

s. 9) om verkställighet i visst fall a1· utländsk domstob beslut och 5 §lagen 

t 1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut. Enligt flera lagar 

avilar det övcrexekutor att förordna om handr;ickning. Som exempel på 

sådana bestämmelser kan nämnas 13 kap. 8 § vattenlagen ( 19 I 8: 523 ). 39 § 

naturvånlslagen (1964:822. omtryckt 1974: 1025) och 47 §miljöskyddslagen 

()969:387. omtryckt 1972:782). 

Överexekutor har också en del uppgifter som inte är av rent exekutiv 

natur. Hit hör bl.a. uppgiften all ta emot deposition av pengar enligt lagen 

( 1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt 

förvar och av hyra enligt 12 kap. 21 och 44 §§ jordabalken (J B ). Andra 

exempel är befogenheten enligt lagen t 1929: 145) om skiljemän att i vissa 

fall utse eller entlediga skiljeman och att medge uppskov med skiljedom 

samt uppgiften enligt 17 §lagen (1915:218) om avtal och andra rättshand

lingar på förmögenhetsrättens område att förklara skriftlig fullmakt 

kraftlös. 

Det ankommer också i allmänhet på överexekutor att pröva klagan över 

beslut som utmätningsmannen (kronofogdemyndigheten) meddelar enligt 

särskilda lagar. Bestämmelser härom finns t.ex. i 54 § konkurslagen 

( 192 I :225) och 5 § fjärde stycket lagen (1970:2 I 5) om arbetsgivares kvitt

ningsrätt. Samma ordning rorde gälla utan särskild bestämmelse när 

uppgifter annars åvilar utmätningsmannen eller kronofogdemyndigheten. 

om inte annat föreskrivs. 
Enligt vissa lagar skall medel betalas till länsstyrelsen. vilken har att 

fördela dem i princip enligt vad som gäller om fördelning av köpeskilling 
' för fast egendom som har sålts på exekutiv auktion. Set.ex. 6 kap. I och 

18 §§ expropriationslagen (1972:7191 och 9 kap. Il och 24 *§vattenlagen. 

Dessa uppgifter ankommer på länsstyrelsen som sådan men brukar hand

läggas på länsstyrelsens överexekutorsavdelning. 

Antalet mål enligt särskilda författningar som överexekutorcrna slutligt 

handlade under år 1978 kan med ledning av tillgänglig statistik beräknas till 

omkring I .000. I detta antal ingär inte ärenden som ankommer på läns

styrelsen som sådan men handläggs på överexekutorsavdelningen. dvs. 
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ärenden angt1ende fördelning av medel enligt expropriationslagen. vatten

lagen m.n. lagar samt ansökningar frän övriga nordiska länder 1.>m in

drivning av underhållsbidrag m.m. 

3 Innebörden av förslaget till utsökningsbalk i ,·issa hänseenden 

Den i propositionen föreslagna UB avses ersätta, foru1om LJL nch 

förordningen ( 1877: 31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad 1 

avseende därå iakttagas skall (Up), bl.a. införsellagen (1968:621). lagen 

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

exekutiv försäljning av luftfartyg m.m .. lagen ( 1973: 1130) om l?Xekutiv för

säljning av registrerat skepp m.m. samt lagen (1921 :244) om utmätningsed. 

I propositionen föreslås att överexekutorsinstitutionen skall avskaffas. 

De uppgifter som åvilar överexekutor enligt UL och därtill anslutande 

lagar skall i fo11sättningen ankomma på kronofogdemyndigheten. Detta 

gäller dock inte förordnande om säkerhetsåtgärder eller handr:ickning. 

Uppgiften att förordna om såväl kvarstad och andra säkerhetsåtgärder 

som handräckning av det slag som avses i 191 och 192 §§ LJL (återställande 

av rubbad besittning m.m. och avhysning! förutsätts i stället skola 

ankomma på tingsrätten. Besvär över kronofogdemyndighetens beslut 

skall enligt förslaget föras direkt i hovrätten. 

Den nuvarande ordningen att den exekutiva verksamheten åvilar utmät

ningsmannen, dvs. ~ronofogden, som enligt särskilda föreskrifter kan sätta 

annan i sitt ställe, har övergetts. Enligt förslaget skall handläggningen av 

utsökningsmål ankomma på kronofogdemyndigheten. 

I motsats till vad som är fallet med UL föreslås U B bli direkt tillämplig 

inte endast på verkställighet av domar och andra exekutionstitlar som rör 

civilrättsliga förhållanden utan även i fråga om uttagande av böter och 

viten samt skatter och allmänna avgifter m.m. (allmänna mål). 

Av andra nyheter i UB som är av särskild betydelse för frågan om följd· 

ändringar i andra lagar kan nämnas följande. Inträdet av förmånsrätt på 

grund av utmätning regleras på ett annat sätt i UB än f.n. Detta gäller bl.a. i 

fråga om fast egendom. registrerat skepp och registrerat luftfartyg. Den 

nuvarande utmätningsfriheten för fordran på vissa slags skadeständ vidgas 

till att i viss utsträckning gälla även efter utbetalning av skadeståndet. 

Enligt förslaget får en fordran eller rättighet, som grundas på ett löpande 

skuldebrev eller annat presentationspapper, utmätas utan hinder av att 

handlingen inte kan anträffas, om det kan antas att handlingen undanhålls 

eller har förkommit. Enligt UB:s regler om avhysning kan kronofogde

myndigheten träffa avtal om deposition av egendom, som är föremål för 

avhysning. I UB meddelas närmare bestämmelser om verkställighet av 

beslut om kvarstad och om rättsverkan av så.dan åtgärd. Förslaget utgår 
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uärvid frän att de nuvaranue siikcrhctsåtgärdcrna k varslad och skingring~

förbud skall föras samman till etl inslitut. beniimnt kvarstad. 

4 Lagberedningens förslag till följdlagstiftning 

I betiinkandct (SOU 1974:.'i.'i) Utsökningsrätt XIII föreslär beredningen 

till en början en lag om införande av utsökningsbalken (promulgationslag). 

Denna innehåller. förutom bestämmelser om ikraftträuande och om upp

hävande av UL och andra lagar som crsiitts av UB. övergångsbestäm

melser av sedvanlig karaktär. 
Beredningen förcslär vidare följdändringar i andra lagar. Betänkandet 

innehåller dock endast förslag i fråga om den viktigaste följdlagstiftningen. 

Beredningen har förutsatt att återstoden av arbetet pa följdändringar skall 
utföras inom justitiedepartementet. 

Det räder enligt beredningen inte nägon tvekan om att kronofogde

myndigheten liven utanför UB:s direkta tillämpningsområde bör träda i 

överexekutors ställe såvitt angår exekutiva uppgifter. Beredningen nämner 

därvid bl.a. överexekutors uppgift enligt särskilda lagar att pröva huruvida 

verkställigher fär äga rum samt uppgiften all förordna om säkerhets

ätgärder och handräckning. I sistnämnda hänseende bör förslaget ses mot 
bakgrund av att beredningen i betänkandet (SOU 1973:22) Utsöknings

halk. Utsökningsrätt XII. hade föreslagit att överexekutors uppgifter enligt 

U L att förordna om hithörande åtgärder skulle ankomma på kronofogde

myndigheten. 
Utanför det rent exekutiva området finns det enligt beredningen skäl att 

välja mellan olika myndigheter. I vissa fall föreslår beredningen att en 

uppgift som f.n. ankommer på överexekutor skall flyttas över till krono
fogdemyndigheten. t.ex. uppgiften att ta emot hyra som nedsätts enligt JB 

eller andra medel som nedsätts enligt lagen om gälds betalning genom 

penningars nedsättande i allmänt förvar samt uppgiften att sälja fast 

egendom enligt lagen ( 1925:221) om bulvanförhållande i fråga om fast 
egendom och att pröva vissa frågor i samband därmed. Enligt förslaget 

skall en del andra uppgifter föras över från överexekutor till tingsrätten. 
Som exempel kan nämnas uppgiften enligt skiljemannalagen att i vissa fall 

ut~e och entlediga skiljeman och att medge uppskov med skiljedom samt 

befogenheten enlig! avtalsfagen att förklara en skriftlig fullmakt kraftlös. 

Beträffande talan mot kronofogdemyndighetens beslut enligt särskilda 

lagar går beredningens förslag ut på att sådan talan skall föras direkt i hov

rätten. 
Beredningen berör också den uppgift som åvilar länsstyrelsen att. med 

tillämpning av reglerna om fördelning av köpeskilling för exekutivt såld 

fast egendom. fördela medel enligt expropriationslagen, vattenlagen m.fl. 

lagar. Enligt beredningen kan det synas rationellt att dessa fördelnings-
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ärenden flyttas till krnnofogdemyndigheten. Något förslag härom lr1ggs 

dock inte fram. Beredningen framhåller att några svårigheter inte torde 
möta <lit liinsstyrelscn, om iin:ndcna inte flyttas. vid behov anlitar expert 

på hithörande fragor hos kronofogdemyndigheten eller på annat håll. 

A \' andra ändringar som föreslås i betänkandet kan nämnas följande. I 

bl.a. förmånsrätt slagen ( 1970:979), J B och sjölagen () 891: 35 s. I) föreslås 
ändringar som har samband med att tidpunkten för inträdet av förmånsrätt 

på grund av utm:itning förutsiitts bli reglerad på ett annat sätt än f. n. Till 

följd av möjligheten att utmäta ett löpande skuldebrev eller annat presenta

tionspapper som undanhålls föreslås att det i lagen ( 1927:85) om dödande 

av förkommen handling förs in bestämmelser som medger att handlingen 

dödas i sådant fall. Beredningen föreslår vidare en ny bestämmelse i 12 

kap. handelsbalken ( HB ). som skall ge en depositarie rätt att under vissa 

förutsättningar sälja deponerad egendom. Förslaget har samband med 

reglerna om avhysning. som medger kronofogdemyndigheten att låta 

deponera en avhyst persons egendom. I samband med Nistnämnda ändring 

föreslås att bestämmelserna i 10 kap. 2 § HB om en panthavares försälj

ningsrätt moderniseras. Säkerhetsåtgärderna kvarstad och skingrings

förbud föreslås i RB bli sammanslagna till ett institut, benämnt kvarstad. 

Verkan av kvarstad föreslås bli reglerad i bl.a. JB. Enligt förslaget skall 
också reseförbud avskaffas som säkerhetsåtgärd med anledning av vanliga 

fordringsanspråk. 

Beredningens förslag har mottagits positivt av remissinstanserna. På 
enskilda punkter har emellertid vissa remissinstanser förordat andra lös

ningar. Detta gäller även frt'l.gan vilken myndighet som skall överta över
exekutors befogenheter. 

5 Föredragandensöverväganden 

Jag vill först understryka att införandet av UB kräver både ett flertal 

bestämmelser av övergångskaraktär och åtskilliga följdändringar i annan 

lagstiftning. Följdlagstiftningen spänner över flera olika lagstiftnings

områden. Sammanlagt är det ett 90-tal lagar som behöver ändras. 

Beredningens förslag till promulgationslag innehåller dels bestämmelser 

om ikraftträdande av UB och upphävande av UL och därtill anslutande 

lagar. dels rena övergångsbestämmelser. Jag kan i princip ansluta mig till 

förslaget. Den i propositionen föreslagna UB avviker emellertid på en del 

punkter från beredningens förslag till UB. Redan härav följer att vissa av

vikelser bör göras från beredningens förslag till promulgationslag. Även i 

en del andra avseenden finns det skäl att välja andra lösningar än bered

ningen har föreslagit. Jag återkommer härtill i specialmotiveringen. 

Enligt propositionen beträffande U B skall överexekutorsinstitutionen 

avskaffas. En av de viktigaste frågorna vid följdlagstiftningcn till UB är 
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cfarför vilken eller vilka myndighetn som bör övena de uppgifter som f.n. 
ävilar övcrexekutor enligt andra lagar iin U L och därtill anslutande författ

ningar. I tlenna fräga vill jag. i samr:'\d med chefen för kommundeparte

mentet. framhfllla följande. 
Eftersom 0verexekutors uppgifter enligt U L 1ich därtill anslutande lagar 

i princip skall övertas av kronofogdemyndigheten. bör kronofogdemyndig

heten i allmänhet trätla i iiverexekutors ställe ockst1 i fråga om uppgifter av 

exekutiv beskaffenhet enligt annan lagstiftning. När det g~iller befogen

heten att förordna om handräckning vill jag dock erinra om att regeringen i 

en den '.!8 juni 1979 beslutad remiss till lagrih.let har föreslagit en handrä<.:k·· 

ningslag. Den summariska process som regleras i denna lag gäller disposi

tiva förpliktelser ~om inte avser betalningsskyldighet och motsvarar 

närmast handriickning enligt 191 och 19'.! §§ UL. Frågor om handräckning 

skall enligt förslaget prövas av tingsrätten. I remissen föres läs också att 

överexekuwrs uppgift att förordna om handräckning enligt siirskilda lagar. 

I.ex. vattenlagen ( 1918:523). naturvtlrdslagen (1964:822, omtryckt 

1974: 1025> och miljöskyddslagen ( 1969:387, omtryckt 1972:782). skall 

flyttas till tingsrättcn. 

I likhet med vad stllunda har föreslagits i fråga om avhysning och annan 

liknande handräckning bör befogenheten att förordna om kvarstad och 

andra liknande ~iikerhetsåtgärder över lag ankomma på tingsrätten. En 

sådan ordning har ocksa förutsatts i UB. 

Uppgifter utanför det rent exekutiva området som åvilar överexekutor 
bör enligt min mening i princip inte flyttas till kronofogdemyndigheten. En 

sådan överflyttning bör ske endast då uppgiften har nära samband med dl'n 

exekutiva verksamheten. Kronofogdemyndigheternas resurser bör 

nämligen i första hand utnyttjas för indrivning och andra exekutiva upp

gifter. De bästa förutsättningarna för en effektiv handläggning torde också 
erhållas om de ifrågavarande uppgifterna anförtros en myndighet som 

redan handlägger liknande uppgifter. I enlighet härmed föreslås att vi~sa 

uppgifter av nu aktuellt slag som åvilar överexekutor förs över till krono

fogdemyndigheten och andra till tingsrätten eller länsstyrelsen. Jag åter

kommer närmare till dessa frågor i specialmotiveringen. 

När det gäller talan mot kronofogdemyndighetens beslut enligt särskilda 

lagar bör efter överexekutors avskaffande, i likhet med vad som har före

slagits i UB. talan föras direkt i hovrätten. 

En särskilJ fråga är om den uppgift att fördela medel enligt expropria
tionslagen 11972:719). vattenlagen m.11. lagar som åligger länsstyrelsen 

som sådan bör föras över till kronofogdemyndigheterna. Att en sådan 

överflyttning kan övervägas har sin grund i att fördelningen skall ske enligt 

vad som gäller om fördelning av köpeskilling för en fastighet som har sålts 
på exekutiv auktion. Antalet fördelningsärenden har under senare år 

uppgått till omkring 250 om året i hela landet. År 1978 handlades dock 
närmare 500 sådana ärenden. 
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Beredningen har framhållit att det kan synas rationellt att dessa uppgifter 
flyttas över till kronofogdemyndigheterna men har inte för sin del \agt fram 

förslag om en sådan överflyttning. En del remissinstanser. däribland några 

Hinsstyrelser. har ansett att ärendena bör flyttas till kronofogdemyndig

heterna. Som skäl anges att ärendena utgör en mindre arbetsbelastning. 

om de handläggs av samma myndighet som handhar exekutiv försäljning 

av fast egendom. Några andra remissinstanser, hl.a. ett par länsstyrelser, 

har diiremot förordat att ärendena även i fortsättningen får handläggas av 
länsstyrelsen. 

För egen del vill jag framhålla att man sannolikt skulle uppnå en viss 

arhetsbesparing, om nämnda fördelningsärenden flyttas till kronofogde

myndigheterna och handläggs av tjänstemän som har vana vid att syssla 

med mål om exekutiv försäljning av fast egendom däri inräknat fördelning 

av köpeskillingen. Med hänsyn till det begränsade antalet fördelnings

arenden skulle emellertid denna vinst troligen bli ganska blygsam. Härtill 

kommer att uppgiften att ta emot och fördela nedsatta medel har ett mer 
eller mindre nära samband med andra uppgifter som åvilar länsstyrelsen 

enligt de ifrågavarande lagarna. t.ex. att ta emot och pröva säkerhet. att ta 

emot underrättelser och att förordna om uttagande av vissa belopp. 

Fördelningsuppgiften kan inte flyttas till kronofogdemyndigheten utan att 

ståndpunkt tas till i vad män även dessa andra uppgifter bör föras över. En 

sådan översyn kan inte lämpligen ske inom ramen för förevarande lagstift

ningsärende. Det kan tilläggas att länsstyrelsen även efter överexekutors 

avskaffande torde kunna bemäslra uppgiften. Om länsstyrelsen någon 

gäng skulle anse sig tlehöva anlita expert pä området. bör biträde från en 
kronofogdemyndighet i länet kunna påräknas. På grund av det anförda 

föresläs inte f.n. någon överflyttning av uppgiften att fördela medel enligt 
nu aktuella lagar. 

Jag har inte heller funnit anledning föreslå att andra uppgifter som åvilar 

länsstyrelsen skall föras över till kronofogdemyndigheten. även om det i 
vissa fall kan anses föreligga en anknytning till uppgifter av exekutiv natur. 

Förslaget till UB påkallar också åtskilliga följdändringar i annan lag

stiftning när det gäller annat än organisatoriska frågor. Av viktigare sådana 

ändringar kan här nämnas följande. Det förhållandet att UB föreslås vara 

direkt tillämplig även beträffade uttagande av böter, skatter m.m. 

(allmänna mål) påkallar ändringar i bl.a. uppbördslagen (1953:272, 

omtryckt 1972:75). Vad UB innehåller om tidpunkten för förmånsrättens 

inträde vid utmätning av fast egendom, registrerat skepp och luftfartyg 

m.m. föranleder ändringar bl.a. i förmånsrättslagen (1970:979), jorda

balken (JB) och sjölagen (1891:35 s. I). Den utvidgning av utmätnings

friheten för vissa slags skadestånd som har föreslagits i 5 kap. UB bör 
medföra liknande ändringar i trafikskadelagen (1975: 1410) och vissa andra 

skadeståndsrättsliga lagar. Den i UB föreslagna möjligheten till utmätning 

av en fordran eller rättighet som grundas på ett presentationspapper. utan 
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binde,- av att handlingen undanhålls och alltsi'i inte kan tas i förvar, bör 

föranleda ett sådant tillägg i lagen ( 1927:85) om dödande av förkommen 

handling all handlingen kan dödas i sådant fall. U B utgär frän all siiker

hetsätgärderna kvarstad och skingringsförbud förs samman till ett institut. 

kallat kvarstad. Detta kräver änd1ingar i åtskilliga andra lag<ir. hl.a. i riitte

gangshalkcn (RB). Vidare bör rättsverkan av kvarstad regleras. bl.a. i JB 

:-<'tvitt avser fast egendom. I UB förutsätts ochå all reseförhud avskaffa~; 

som siikerhetsätgiird för vanliga fordringsanspräk . .Även detta påkallar 

ändring i RB. 

Till följd av UB:s regler om möjlighet för kronofogdemyndigheten att 

träffa depositionsavtal i fråga om egendom. som är föremål för avhysning. 

hör möjlighet införas for en depositarie att sälja deponerad egendom. Den 

frågan tas emellertid upp först senare. i samband med planerade ändringar 

av bestiimmelserna i lagen ( 1950: 104) om rätt för hantverkare att sälja gods 

som ej avhämtats. Frågan om en eventuell reformering av reglerna om 

panthavares realisationsrätt (jfr I 0 kap. 2 s handelsbalken. HB) kommer att 

tas upp samtidigt. 

UH påkallar också följdändringar av mera formell natur, I.ex. i fråga om 

hestämmclser som hänvisar till föreskrifter i nuvarande exekutions

r~ittsliga lagar. Det kan dock knappast anses nödvändigt att ändra alla 

sådana bestämmelser. I promulgationslagen tas upp föreskrifter som 

reglerar s1'tdana fall. 

Vissa av beredningens förslag till följdändringar avser bestämmelser 

som numera har upphävts eller ändrats. Sålunda har I.ex. lagen ( 1915:219) 

om avbetalningsköp numera ersatts av konsument kreditlagen ( 1977:981) 

och lagen ( 1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. 1915 

års lag gäller dock övergångsvis. Allmänna förfogandelagen ( 1954:279) har 

ersatts av förfogandelagen ( 1978:262). I samband med tillkomsten av lagen 

( 1978:880) om betalningssäkring för skatter. tullar och avgifter har ändring 

skett av ett flertal hestämmelser som omfattas av beredningens förslag, 

bl.a. i JB och sjölagen. Nyligen har också skett omfattande ändringar i 

konkurslagen (1921:225) - KL - rörande förvaltning och tillsyn i konkurs 

m.m. Flera av dessa iindringar avser bestämmelser som också berörs av 

beredningens förslag. 

Med anledning av beredningens förslag till ändring i lagsökningslagen 

( 1946:808) vill jag erinra om att i den tidigare nämnda lagrådsremissen med 

förslag till handräckningslag också har föreslagits de ändringar i lagsök

ningslagen som påkallas av UB. Beredningen har också föreslagit att i lagen 

( 1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar 

(sekretesslagen) skall föras in en ny paragraf, som medger att handlingar i 

mål hos en kronofogdemyndighet under vissa förutsättningar inte får 

famnas ut. Nyligen har emellertid antagits en ny sekretesslag ( 1980: 100). I 

denna har tagits upp bestämmelser om sekretess inom exekutionsväsendet 

(9 kap. 19 §). Det finns därför inte anledning att nu lägga fram något förslag 

i ämnet. 
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Vid 11tarhetaridet av förslag till promulgationslag och andra följd

iinJrin~ar hlir utgångspunkten vara Jen lydelse som U B har enligt den i dag 

beslutade propositi~inen. När UB ntimns i det följande, avses propositions

fi.irslaget om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. förslagen 

111g?ir frtln att balken skall tr~ida i kraft den I januari 1982. 

6 Upprättade lagförslag 

I enlighet med Jet anförda har inom justitiedepartementet upprättats 

försl~ig t i Il 

I. lag om införande av utsökningsbalken. 

2. lag om ändring i lagen ( 1899: 12 s.9) om verkställighet i visst fall av 

utländsk domstols beslut. 

3. lag om ilndring i lagen ( 1936:79) om erkännande och verkställighet av 

dom s•Jm meddelats i Schweiz. 

4. lag om ändring i lagen ( 1977:595) om erkännande och verkstli.llighet av 

nordiska domar pä privaträttens område. 

5. lag om ändring i lagen t 1939:6) om frihet Mm kvarstad och 

skingringsförbud för vissa luftfartyg. 

6. lag om ändring i lagen ( 1936:320) om skydd mot vräkning vid 

arbetskonflikter. 

7. lag om ändring i föräldrabalken. 

8. lag om ändring i lagen ( 1924:322) om vård av omyndigs 

värde handlingar, 

9. lag om ändring i lagen ( 1937:81) om internationella rättsförhållandcn 

rörande dödsbo. 

10. lag om ändring i jordabalken. 

11. lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och 

hyresnämnder, 

12. lag om ändring i jordförvärvslagen ( 1979:230), 

13. lag om ändring i lagen ( 1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 

m.m .. 

14. lag om ändring i lagen ( 1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att 

förvärva fast egendom m.m .. 

15. lag om ändring i lagen (1925:221) om bulvanförhällande i fråga om 

fast egendom, 

16. lag om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa 

servitut. 

17. lag om ändring i lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till 

gruva m.m .. 

18. lag om ändring i expropriationslagen I 1972:719), 

19. lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970:988), 

20. lag om ändring i lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. 
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21. lag om iindring i lagen ( 1933:209) om iigofrcd, 

22. lag om iindring i lagen ( 1952: lon) om häradsallmänningar. 

23. lag 1lm iindring i lagen< 1952: 167) om allmiinningsskogar i Norrland 

nch Dalarna. 

24. lag 0111 ändring i lagen ( 1919:420) 0111 flottning i allmän flottled, 

25. bg om ändring i lagen < 1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

pt't fiirmögcnhetsrättens llmrade, 

2o. lag om iindring i lagen ( 1845:50 s. 1 J om handel med lösören. som 

köparen låter i siiljarens vård kvarbliva. 

27. lag om ändring i konsument kreditlagen ( 1977:981 ). 

28. lag om ändring i lagen ( 1978:599) om avhetalningsköp mellan 

näringsidkare m.11 .. 

29. lag om iindring i lagen ( 1927:77) om försäkringsavtal. 

30. lag om ändring i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos 

myndighet. 

31. lag om ändring i lagen ( 1927:85) om dödande av förkommen 

handlini;. 

32. lag om ändring i lagen ( 1972: 180) om avrundning av vissa fordringar 

till helt krontal. m.m .. 

33. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979). 

34. lag om ändring i lagen ( 1966:454) om företagsinteckning, 

35. lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. l), 

36. lag om ändring i lagen ( 1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, 

3 7. lag om ändring i lagen ( 1955: 229) i anledning av Sveriges tillträde till 

1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till 

luftfartyg. 
38. lag om ändring i luftfartslagen ( 1957:297). 

39. lag om ändring i växellagen ( 1932: 130), 

40. lag om ändring i check lagen ( 1932: 131 ), 

41. lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385 ). 

42. lag om ändring i lagen (1970:5%) om förenklad aktiehantering. 

43. lag om ändring i lagen (I 934:2W) om bulvanförhållande i fråga om 

aktier i vis:o.a bolag. 
44. lag om ändring i patentlagen ( 1967:837). 

45. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485). 

46. lag om ändring i växtförädlarrättslagen ( 1971 :392), 

47. lag om ändring i brottsskadclagcn (1978:413), 

48. Jag om ändring i trafikskådelagen (1975:1410), 

49. lag om ändring i lagen ( 1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, 

50. lag om ändring i förordningen (1967:666) om tillägg till vissa 

trafiklivräntor. som utgår av statsmedel. m.m., 

51. lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa 

ansvarslivräntor. 

52. lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga 

skadelivriintor. m.m .. 
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53. lag om ändring i konkurslagen ( 1921:225). 

54. lag om ändring i lagen ( 1970:741) om statlig löncgaranti vid konkurs. 

55. lag om ändring i hrottsbalken. 

56. lag om ändring i rättegångsbalkcn, 

57. lag om ändring i lagen ( 1929: 145) om skiljemän. 

58. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972:4291. 

59. lag om ändring i lagen ( 1974:371) om rättegången i arbetstvister, 

60. lag c)m ändring i förvaltningslagen ( 1971 :290). 

61. bg om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. 

62. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. 

63. lag om ändring i rennäringslagen (1971:437), 

64. lag om ändring i lagen ( 1972:262) om understödsföreningar. 

65. lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. 

66. lag om ändring i förfogandelagen ( 1978:262). 

67. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953:272). 

68. lag om ändring i lagen ( 1978:880) om betalningssäkring för skatter. 

tullar och avgifter. 

69. lag om ändring i lagen ( 1978: 882) om säkerhet för skattefordringar 

rn.m .. 

70. lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt. 

71. lag om ändring i lagen ( 1968:430) om mervärdeskatt. 

72. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601), 

73. lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt. 

74. lag om ändring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmiin försäkring. m. m. 

Förslagen·bör fogas till prntokollet i detta ärende som bilaga 3. 1 

7 Motivering till de särskilda förslagen 

7. l Förslaget till lag om införande av utsökningsbalken 

Förslaget till promulgationslag ( UBp) inleds med bestämmelser om 

ikraftträdandet av UB och om upphävande av ett antal lagar m.m. (1-3 

§§ l. Därefter tas upp vissa gemensamma övergångsbestämmelser om över

exekutor och om mål som är anhängiga vid balkens ikraftträdande (4-7 

§§). Under särskilda rubriker meddelas härefter övergångsbestämmelser 

till de kapitel i UB som har ansetts påkalla sådana föreskrifter (8-35 §§). 

Förslaget innehåller avslutningsvis en del andra bestämmelser som bl.a. 

gäller uppgifter, vilka åvilar utmätningsmannen eller överexekutor enligt 

särskilda lagar eller andra författningar (36-42 §§). 

Innan jag går in på de enskilda bestämmelserna vill jag ta upp en särskild 

fråga av lagteknisk natur. Ett par remissinstanser har vänt sig mot att vissa 

föreskrifter i beredningens förslag till promulgationslag inte är av ren över-

1 Av bilagan har här endast medtagits förslagen under L 10. 15. 26, 28. 31. 33. 36. 
43. 55. 56 och 68. Övriga förslag överensstämmer. fränselt vissa redaktionella 
jämkningar. med dem som är fogade till propositionen. 
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gångskaraktiir, t.ex. hestämmelsen om vattcnfallsrätt i 9 *· och ansett alt 

såuana hestämmclscr i sliillet bör tas upp i U B. Meu anledning härav vill 

jag framhålla att det i och för sig skulle vara en fördel om promulgations

lagen kunde begränsas till bestämmelser. som endast syftar till att över

brygga övergången frfm iildre till ny lag och därför har spelat ut sin roll 

efter en kortare tid frän den nya lagstiftningens ikraftträdanuc. Vid sidan 

härav måste emellertid i samband med införandet av LI 8 även regleras t.e.x. 

förhållanden som har samband med tidigare ändringar i annan lagstiftning. 

Det kan vara fråga om företeelser som inte längre kan uppkomma men som 

finns kvar övergångs vis. Det har ansetts mindre lämpligt att bestämmelser 

i saken meddela~ i U B. Särskilt då det rör sig om mindre vanliga förhål

landen. vilkas antal minskar efter hand, synes det lämpligt att bestäm

melserna tas upp i promulgationslagen. Jag kan därför godta beredningens 

förslag om att även bestämmelser av nu aktuellt slag skall tas upp i UBp. 

Beträffande vattenfallsrätt förtjänar det påpekas att behövliga bestäm

melser angående tidigare upplåtna vattenfallsrätter har meddelats i lagen 

( 1970:995) om införande av nya jordabalken (JPJ. Den här förordade 

lagstiftningstekniken överens!>tämmer också med vad som har tillämpats, 

förutom i J P. även i I.ex. Jagen ( 1946:804) om införanue av nya rätregångs

balken (Rp) och lagen (1964:163) om införande av brottsbalken (8rPl. 

Allmänna bestiimmelser 

§ Utsökningsbalken och denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

Paragrafen. som motsvarar 1 § i beredningens förslag, innehåller en 

bestämmelse om balkens och promulgationslagens ikraftträdande. 

Vid bestämmande av tidpunkten för U B:s ikraftträdande bör hänsyn tas 

till att åtskilliga nya uppgifter läggs på kronofogdemyndigheterna genom 

U B. Berörd personal bör i god tid före ikraftträdandet ges behövlig ut

bildning på området. Omkring ett år bör därför förflyta från det att U 8 har 

beslutats av riksdagen till dess att den träder i kraft. Mot bakgrund härav 

föreslås alt UB skall träda i kraft den I januari 1982. UBp skall givetvis 

träda i kraft samtidigt. 

2 § Genom utsökningsbalken upphävs med den begränsning som följer 
av denna lag 

utsökningslagen (1877:31 s. I), 

förordningen ( 1877:31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad 
i avseende därå iakttagas skall. 

lagen (I 921 :244) om utmätningsed. 
lagen (1949:249) om upphörande i vissa fall av den verkan. tredskodom 

eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § utsökningslagen medfört. 
införsellagen (1968:621). 
lagen ( 1971 :494) om exekutiv försäljning av fast egendom. 
lagen ( 1971 :500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m .. 
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lagen ( 1473: 1130) nm exek11tiv försäljning av registrerat skl·pp m.m .. 
förordningen (I 844A6 ~-~)om upphörande av vissa s~irskilda domstolar. 
förordninf'.en ( 1855:66 s. Il anp.taemk hanJclshiicker och handdsriik-

11ingar och 
l"iin1rdningen ( 1Xh3:.~ '· :I) angfiendl' förnyande· av svensk myndighets 

heslul. som förlorat sin exekutiva kraft i fr~immande stat. 

I denna paragraf anges vilka lagar som urphävs genom U B. Paragrafen 

motsvarar 2 ~ i beredningens förslag. 

Genom li B bör i första hand upphäv;is UL samt de övriga lagar som 

direkt ansluter till UL, nämligen förordningen ( 1877:31 s. 5 l) om nya 

utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall ( Upl. 

införsdlagen (1%8:621). lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast 

egendom 1 FfL1. lagen ( 1971 :500) om exekutiv försäljning av luft fartyg 

m.m. (Ltl_) ol.'.h lagen ( 1973: l 130) om ..-:xekutiv försäljning av registrerat 

skepp m.m. (Stl.). Beträffande upphävandet av Up bör påpekas att rena 

övergångsbest~irnmelser behåller sin giltighet för de förhållanden som de 

har avsetts att reglera. även om bestämmelserna upphävs för framtiden. I 

fraga om de best~immelser som förlorar sin giltighet vid upphävande av Up 

vill jag fram hälla följande. 

I 9 ~ Up tinns en bestämmelse om det fallet att något rättsförhållandc 

enligt allmän civillag har gjorts beroende av att ho~ länsstyrelsen borgen 

ställs, fordran anges eller utsöks eller klander anmäls mot annan-; anspråk. 

Bestämmelsen innebär att åtgärden i sådant fall i stället skall ske hos över

exekutor. Den 1t1rde numera ha hetydelse endast i fråga om 22 * förord

ningen ( 1855:66 s. !) angående handclsböckcr och handelsräkningar. Om 

den som anser att en hamlelsräkning är oriktig inte kan anträffa utställaren. 

har han enligt denna paragraf att anmäla klander till länsstyrelsen inom tre 

månader från mottagandet av räkningt:·n. På grund av 9 ~ Up skall anmälan 

i st1illet ske hos överexekutor. Som jag senare skall återkomma till hör de 

bestämmeber i nämnda förnrdning som fortfarande gäller upphävas. 9 § 

Ur tordl' därför tKkså kunna upphävas. 

I 10 ~ 4 Up finns en ålderdomlig bestiimmelse om "invisning". Därmed 

torde avses en handling, vari någon uppmanas att betala en penningsumma 

(eventuellt viss varukvantitet) till mottagaren av handlingen. dvs. en betal

ningsanvisning. Bestämmelsen innehåller all m<,ttagaren av handlingen vid 

bristande betalning har rätt att utfå beloppet med sex procent ränta av 

utst:ill<ircn, så\ ida det inte styrks att mottagaren själv har varit vållande till 

att betalning ime skedde i rätt tid. 

Bestämmelsen är inte tillämplig på check och inte heller på växel. Även i 

fråga om andra förekommande anvisningar torde den sakna självständig 

betydelse. Utan särskild bestämmelse torde gälla att utställaren av en 
anvisning inte befrias från en skuld som ligger bakom anvisningen förrän 

den verkligen betalas. En hcnetik ht:talningsanvisning kan troligen inte ge 

nflgon regressrätt, vare sig den skall anses innebära en överlåtelse av en 
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fordran eller inte. Det kan erinras om att enligt 9 § lagen (1936:81) om 

skuldebrev den som överlåter skuldebrev inte svarar för fordringens 

giltighet vid gåva och att överlåtaren aldrig svarar för gäldenärens veder· 

häftighet utan särskilt åtagande. Bestämmelsen i 10 § 4 Up torde sålunda 

numera vara missvisande och bör upphävas. Efter upphävandet bör i fråga 

om ränteberäkningen då regressrätt föreligger räntelagen (1975:635) tilläm

pas. 

Up innehåller vidare i 10 § 5 en regel som anger att "missräkning är 

ingen betalning". Härtill fogas en föreskrift om att missräkningen bör, var 

helst den har ägt rum, först rättas och betalning därefter ske. Den rätta 

innebörden av bestämmelsen har varit omtvistad. Numera anses den ha en 

mycket begränsad innebörd och närmast avse rena räknefel i en uppställd 

räkning o.d. Huruvida regeln ens inom detta område numera kan anses så 

ovillkorlig som ordalagen anger är tveksamt. I närliggande fall. t.ex. när 

för mycket lön har betalats ut. har i praxis återbetalningsskyldigheten be

gränsats efter skälighet. Med hänsyn till det sagda bör bestämmelsen 

upphävas. Felräkningar får rättas utan att någon särskild föreskrift därom 

behövs. om inte alldeles särskilda skäl föranleder annat, t.ex. att det 

framstår som obilligt att efter lång tid kräva ut det aktuella beloppet. 

I 11 § Up finns en bestämmelse om värdering av fast pant enligt äldre J Bi 

fall då panten skulle lagfaras för borgenären. Möjligheten att lagfara sådan 

pant upphävdes i samband med förordningen (1875:42 s. 12) angående in

teckning i fast egendom men kunde ske övergångsvis (se förordningen 

1875:42 s. 10 angående ändring av gällande stadganden om lagfart å fast 

pant). Värdering av fast pant torde inte kunna aktualiseras numera. 

Det har emellertid ifrågasatts om inte 11 § Up var tillämplig även i andra 

fall. bl.a. vid värdering i samband med lösen av fast egendom enligt 12 kap. 

7 § äldre ärvdabalken. I sistnämnda bestämmelse föreskrevs att när flera 
hade fätt del i sätesgård eller annan jord och jorden inte lämpligen kunde 

delas eller klyvas. den som ägde den större delen hade rätt att lösa ut de 

andra efter laga värdering. Hade alla lika del och kunde de inte komma 

överens om vem som skulle få begagna utlösningsrätten, skulle de dra lott. 

Bestämmelsen upphävdes genom lagen ( 1933:314) om boutredning och 

arvskifte men kan möjligen fä tillämpning vid arvskifte efter någon som har 

avlidit före den I januari 1934, då boutredningslagen trädde i kraft. 

Möjligen finns det även någon annan äldre bestämmelse som hänvisar till 

11 § Up. Det kan emellertid inte komma i fråga att behålla en så ålder

domlig regel. Eventuella värderingsfrågor bör kunna klaras ut på annat 

sätt. 

Enligt 13 § Up (jfr 2 §J skulle en del äldre bestämmelser som hade 

samband med utsökningslagstiftningen fortfarande gälla. Av dessa bestäm

melser har senare vissa upphävts. Beträffande dem som alltjämt gäller kan 

framhållas följande. 
I 4 § förordningen 28 juni 1798 angående vissa omständigheter uti lag

!! Riksda!Jl'll 1980/X/. I .l'aml. Nr 84 
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söknings- och utmätningsmål finns en bestämmelse om horgensprcskrip

tion (se iiven lagen 1946:843 om tid för framställande av anspråk mot 

löftesman enligt nämnda förordning). 5 ~ i 1798 ärs förordning innehåller 

en bestämmelse om att hustrun i ett äldre äktenskap i visst fall får lagsökas 

för gäld som hon har ådragit sig i nliringsverksamhet. Dessa bestämmelser. 

som inte har direkt anknytning till U B. föreslås emellertid upphävda i prnp. 

1979/80: 119 med förslag till en ny preskriptionslag m.m. 

Vidare gäller enligt 13 ~ Up fortfarande vad 4 ~förordningen ( 1844:46 s. 

2) om upphörande av vissa särskilda domstolar innehällcr om verk

ställande av utmätning eller kvarstad på egendom. befintlig inom kungliga 

slott. Nämnda paragraf innehåller en föreskrift om att anmälan skall ske 
hos riksmarskalken eller. i hans fränvaro. chefen för hovstaten. innan 

utmätning sker eller kvarstad läggs på egendom som finns inom kungliga 

slo!t där konungen eller medlem ;iv den kungliga familjen bor eller för till
fället vistas. Bestämmelsen är otidsenlig och bör upphävas. 

Slutligen sk<lll enligt 13 ~ Up förordningen 11863:5 s. 3) angående 

förnyande av svensk myndighets beslut. som förlorat sin exekutiva kraft i 

främmande stat. inte anses upphävd genom UL. Förordningen avser fall 

då utmätning skall sökas i en främmande stat. I.ex. på grund av med

givande i en konvention. men verkställighet inte kan äga rum därför att 

exekutionstiteln enligt den främmande statens lag är för gammal för att 

berättiga till verkställighet. Länsstyrelsen kan då på nytt ålägga gäldenären 
att utge vad som har ålagts honom i det tidigare beslutet. Sådana förord

nanden torde numera förekomma ytterst sällan. Det kan dock inte 

uteslutas att hehov därav kan uppstå någon gång. Jag föreslår att 1863 års 

förordning upphävs men att en ny bestämmelse i ämnet meddelas. En 

sådan bestämmelse har tagits upp i 42 § av förevarande lagförslag. 
Befogenheten att meddela ett nytt åläggande har där anförtrotts hovrätten. 

Giltigheten av de nu anmärkta bestämmelserna. vilka nämns i 13 § Up. 
påverkas inte av att Up upphävs. Eftersom emellertid 1844 och 1863 års 
förordningar nu bör upphävas. har uttryckliga föreskrifter härom tagits 

upp i förevarande paragraf. 
Enligt 14 § I mom. Up skedde inte genom UL någon ändring i vad som 

var föreskrivet i allmän civillag angående rätt till utmätning i vissa fall utan 

dom eller utslag. Bestämmelsen motsvaras av vissa föreskrifter i 3 kap. U B. 
närmast I §första stycket 4-7 och 20 §. 14 § Up innehMler vidare i 2 mom. 

en bestämmelse om att U L inte är tillämplig i fall då utmätning utan dom 

eller utslag äger rum för utskylder. allmänna avgifter. expeditionslösen, 

hantlangning vid laga skifte eller annat sådant samt att härom gäller vad 
som redan är eller framdeles blir föreskrivet. UB föreslås däremot bli 

direkt tillämplig även i fråga om uttagande av fordringar som har nämnts 

nu (se I kap. I och 6 §§). I vad mån verkställighet får ske utan att saken 

behöver prövas av domstol framgår i allmänhet av särskilda bestämmelser 

(jfr 3 kap. 1 §första stycket 6 och 7 UB samt 13 §i förevarande lagförslag). 
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Enligt I .'i § första meningen Up fär kvarstad i vissa fall beviljas enligt 

bestämmelser i några särskilt angivna lagar. Dessa lagar är numera 

upphävda. Även andra meningen i samma paragraf. som anger ait om fast 

egendom enligt någon lagbestämmelse skall beläggas med kvarstad. i 

stället skingringsförbud skall tillämpas. torde numera sakna betydelse. U B 

utgår från att k varslad och skingringsförbud förs samman till ett för såväl 

lös som fast egendom gemensamt institut. benämnt kvarstad. 

U L är direkt tillämplig i huvudsak endast på det civilrättsliga området. 

U L: s regler om verkställighet skall emellertid på grund av 22 ~ U p i princip 

tillämpas också på domar i brottmål. varigenom har dömts till böter eller 

vite eller till sådan "påföljd" som innefattar betalningsskyldighet eller till 

annan "påföljd" av sådan beskaffenhet att domen kan verkställas genom 

utsökning. UB är däremot direkt tillämplig även på uttagande av sådana 

anspråk. 

Utöver de lagar som jag hittills har nämnt bör även lagen ( 1921 :244) om 

utmätningsed och lagen ( 1949:249) om upphörande i vissa fall av den 

verkan. tredskodom eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § utsöknings

lagen medfört, upphävas. Fö1farandet enligt lagen om utmätningsed 

ersätts av bestämmelser i U B om utmätningsgäldenärens skyldighet att i 

målet lämna uppgifter om sina tillgångar och att inställa sig till förhör m.m. 

(2 kap. 10, 12. 1.'i och 16 §§och 4 kap. 14 §).Gäldenären kan åläggas att 

inge förteckning över sina tillgångar och att på heder och samvete skrift

ligen bekräfta sina uppgifter. Vad nu har sagts skall också tillämpas be

träffande kvarstad för fordran (jfr 16 kap. 13 § ). I fråga om de närmare 

skälen till att lagen om utmätningsed bör upphävas kan hänvisas till vad 

som har anförts i propositionen angående UB i anslutning till 4 kap. 14 §. 

1949 års Jag om upphörande i vissa fall av den verkan, tredskodom eller 

utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § utsökningslagen medfört. har samband 
med att enligt bestämmelser som hade gällt från ingången av år 1948 del

givning av tredskodom eller lagsökningsutslag skulle ske genom rättens 

försorg endast om borgenären begärde det. Frågan huruvida exekutiv för
säljning fick ske och när utmätningsverkan förföll vid betalningsfast

ställelse var emellertid beroende av att domen eller utslaget vann laga 

kraft. 
År 1949 gjordes vissa ändringar i RB och lagsökningslagen. som innebar 

att tredskodom och lagsökningsutslag, varigenom intecknad fordran hade 

fastställts till betalning ur fast egendom, tomträtt eller vattenfallsrätt, alltid 

skulle delges genom rättens försorg, såvida inte borgenären begärde att fä 

ombesörja delgivningen. I fråga om tredskodomar och lagsökningsutslag, 

varigenom intecknad fordran hade fastställts till betalning ur fast egendom, 

tomträtt eller vattenfallsrätt och som hade meddelats under tiden den I 

januari 1948- den 30juni 1949, föreskrevs i nyssnämnda lag av år 1949 att 

utmätningsverkan enligt 77 a ~ UL förföll, om inte borgenären före 

utgången av år 1949 hade begärt tvångsförvaltning eller exekutiv för-
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siiljning av egendomen eller visat att domen eller utslaget hade delgetts 
gäldenären. 1949 ärs lag har sålunda spelat ut sin roll för länge sedan. 

Beredningen har också föreslagit att förordningen ( 1855:66 s. I) 

angående handelshöcker och handelsräkningar skall upphävas. Förslaget 

har i allmänhet lämnats utan erinran i remissyttrandena. Köplagsutred
ningen har uttryckligen tillstyrkt förslaget. Endast en remissinstans. Svea 
hovrätt, har ifrågasatt om inte förordningen fortfarande kan ha någon 

praktisk betydelse. För egen del vill jag först framhålla att anledningen till 

att frågan om förordningens upphävande bör tas upp i detta sammanhang 
är att en uppgift enligt förordningen åvilar överexekutor och att förord

ningen innehåller en ålderdomlig föreskrift om verkställbarhet. De flesta 

bestämmelserna i förordningen har upphävts tidigare. Numera gäller 

endast 21 - 24 och 28 §§. 

Enligt 21 § bör handelsräkning som utfärdas av en köpman noggrant 
överensstämma med hans handelsböcker. Denna bestämmelse kan uppen

barligen utan olägenhet upphävas. 

I 22 § ges vissa bestämmelser om kredit mellan köpmän. Där anges att 
om öppen kredit är avtalad, i allmänhet eller för ett visst handelsföretag. 

den som har gett kredit är pliktig att tillställa den andre räkning inom den 

tid som vanligt handelsbruk bestämmer, om inte annat är avtalat. Finner 
den som mottog räkningen att denna är oriktig, åligger det honom att utan 
dröjsmål bevisligen underrätta den som gav räkningen eller, om denne inte 

kan anträffas. anmäla klander hos länsstyrelsen inom tre månader sedan 

han mottog räkningen. Om han försummar det och inte heller inom 
nämnda tid bevisligen har tillställt den som gav räkningen en annan på sina 

egna böcker grundad räkning. som strider mot den som han mottog, skall 
han anses ha godkänt räkningen. Vad som i paragrafen sägs om läns
styrelsen skall enligt 9 § Up avse överexekutor. 

Bestämmelserna i 22 § måste numera anses föråldrade. Det starkt 

formaliserade reklamationssystemet enligt paragrafen stämmer inte väl 
med nutida fria bevisprövning. Vid köp av lös egendom inträder enligt 

lagen (1905:38 s. I) om köp och byte av lös egendom materiella rättsverk
ningar av försummad reklamation mot priset i översänd räkning (6 §)eller 

mot skedd leverans (52 §). Reglerna därom bör vara tillräckliga även om 

öppen kredit har avtalats. I övrigt får fritt prövas huruvida underlåtenhet 
att utan dröjsmål göra invändningar mot en handelsräkning bör anses 

utgöra tillräckligt bevis för att räkningen är riktig eller skall anses godkänd. 
I 23 § i förordningen meddelas en bestämmelse för det fallet att varor har 

sålts till en köpman utan avtal om öppen kredit. För sådant fall föreskrivs 

att räkning skall bevisligen tillställas gäldenären inom tre månader efter 
utgången av det år, under vilket det sålda skrevs in i handelsboken, om 

inte annat är uttryckligen avtalat. Om räkningen har vederbörligen till

ställts sådan gäldenär som nämns i 23 § och denne inte inom tre månader 
har bevisligen meddelat fordringsägaren att räkningen inte godkänns eller 
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instämt klander i saken till den domstol under vilken gäldenären lyder. är 

enligt 24 § räkningen lika utmätningsgill som dl förfallet skuldebrev. 

Detsamma gäller. om gäldenären genom pil.skrift på räkningen har godkänt 

denna. 

Det synes inte klart vad som skall förstas med att en räkning skall anses 

godkänd enligt 22 § resp. utmätningsgill som förfallet skuldebrev enligt 24 

§. Bestämmelserna bör ses mot bakgrund av de utsökningsrättsliga regler 

som gällde vid förordningens tillkomst. Det kan erinras om att en fordran 

enligt UL inte få.r föranleda verkställighet utan att en dom eller annan 

exekutionstitel finns, även om fordringen är godkänd av gäldenären. Mot

svarande skall gälla enligt UB. Vad frågan närmast gäller är. om räkningen 

kan anses som ett skriftligt fordringsbevis och därför ligga till grund för 

lagsökning. Olika meningar i denna fråga har uttalats i litteraturen. Att 

bestämmelserna eventuellt ger borgenären möjlighet att använda sig av 

lagsökning utgör dock knappast något skäl att behålla bestämmelserna. 

Slutligen anges i 28 § i 1855 års förordning att vad som är föreskrivet i 

förordningen om köpman i alla hänseenden skall gälla även beträffande 

andra som enligt I och 2 §§ bör hålla handelsböcker. Hänvisningen till I 
och 2 §§ torde numera avse bestämmelser i bokföringslagen ( 1976: 125). 

Eftersom 21-24 §§ i förordningen bör upphävas. gäller givetvis detsamma 

28 §. 

I enlighet med det anförda föreslås i förevarande paragraf att 1855 års 

förordning skall upphävas. 

3 § Förekommer i en lag eller annan författning hänvisning till en före
skrift som har ersatts genom en bestämmelse;: i utsökningsbalken eller i 
denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 

I paragrafen. som motsvarar 40 § i beredningens förslag, har på brukligt 

sätt tagits upp en bestämmelse att om det i en lag eller annan författning 

förekommer hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en bestäm

melse i U B eller i U Bp, den nya bestämmelsen i stället skall tillämpas. Det 

kan påpekas att departementsförslaget innehåller förslag till ändringar av 

åtskilliga lagar i vilka hänvisas till UL eller annan lag som upphävs till följd 

av UB. 

Gemensamma övergångsbestämmelser 

I denna underavdelning har tagits upp övergångsbestämmelser som inte 

hänför sig till något bestämt kapitel i UB utan har en mera generell be

tydelse. 

Enligt en allmänt erkänd grundsats bör processuella bestämmelser i ny 

lagstiftning i princip tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet, även om 

de bakomliggande förhållandena härrör från tiden dessförinnan. Däremot 

anses att nya bestämmelser av materiell innebörd som regel bör tillämpas 
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endast i fräga om förhällandcn som har intriitt efter den nya lagstiftningens 

ikraftträdande. 
Utsökningsrätten kan sägas vara till övervägande del av processuell 

natur. men den innehäller också åtskilliga bestämmelser av materiell be

tyddse. Vad som bör hänföras till den ena eller den andra kategorin kan 

ibland vara tveksamt. En särskild svårighet ligger i att vissa bestämmelser 

om förfarandet har nära samband med andra regler och därför inte utan 

vidare kan ersfötas med nya bt:stämmelser som bygger på en annan 

systematik. Den angivna principen är inte heller alltid tillräcklig. t.ex. när 

äldre förfaranderegler inte har fått någon motsvarighet i den nya lagstift

ningen. De övergångsbestämmelser som föreslås i det följande skall ses 

mot bakgrund av det nu sagda. 

Beredningen har föreslagit att överexekuwr skall finnas kvar under en 

övergängstid. bl.a. för att handlägga mål som är anhängiga vid U 8: s ikraft

trädande. Med undantag för sådana mål som avser klagan över utmät

ningsmannens förfarande skall överexekutor dock kunna överlämna mål 

till kronofogdemyndigheten. I fråga om vem som övergångsvis skall vara 

överexekutor föreslår beredningen som huvudregel att de nuvarande 

bestämmelserna därom fortfarande skall gälla, men att regeringen skall 

kunna förordna annat. 

Remissinstanserna har i allmänhet godtagit förslaget att överexekutor 

skall behållas under en övergångstid. Endast en remissinstans har ifråga

satt om inte alla mål som vid balkens ikraftträdande är anhängiga hos över

exekutor bör överlämnas till kronofogdemyndigheterna. Å andra sidan har 

en annan remissinstans ansett att mål som är anhängiga hos överexekutor 
vid bålkens ikraftträdande över huvud inte bör kunna flyttas till krono
fogdemyndigheterna. I några remissyttranden har också förordats att 

närmare anvisningar meddelas rörande den föreslagna befogenheten för 

överexekutor att överlämna mål till kronofogdemyndigheten. För egen del 

vill jag anföra följande. 

Enligt UB skall överexekutorsinstitutionen av~kaffas. Det torde dock 

inte vara lämpligt att överexekutor utan vidare upphör att fungera i och 

med att UB träder i kraft. En sådan ordning skulle nämligen kunna medföra 

dröjsmål med målens handläggning och även andra olägenheter. För att 

övergången till den nya ordningen skall bli så smidig som möjligt bör över

exekutor finnas kvar under en övergångstid. i första hand för att slutföra 

mål som är anhängiga vid balkens ikraftträdande. 

Jag godtar förslaget att mål som vid ikraftträdandet är anhängiga hos 

överexekutor skall kunna överlämnas till en kronofogdemyndighet som är 

behörig enligt UB. Som beredningen har föreslagit bör detta givetvis inte 

gälla mål om klagan över utmätningsmannens beslut. Men inte heller mål 

som rör handräckning. som ju i fortsättningen skall prövas av tingsrätten, 

bör kunna överlämnas. Sådana mål torde i allmänhet inte kräva någon 

längre handläggningstid och det föreligger därför knappast något behov av 
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att kunna \iverHimna målen. Genom en ordning med miijlighet till över

lämnande av övriga typer av mäl synes man kunna uppn~ en smidig an

passning till de nya förhä.llandena. Nt1gra s~irskilda problem synes inte 

behöva uppkomma hiirigenom. Vissa anvisningar i frt1ga om befogenheten 

att överliimna mål kan meddelas av RSV. 

Den av beredningen föreslagna befogenheten för regeringen att förordna 

annan ~in som nämns i I * U L att vara överex1.:kutor synes syfta till att de 

nuvarande överexekutorerna efter viss tid frän balkens ikraftträdande 

skulle kunna helt avskaffas. Jag delar i prim.:ip uppfattningen <111 över

exekutor inte bör fft finnas kvar under alltför lång tid. Detta torde emeller

tid lämpligen kunna tillgodoses genom en bestämmelse i U Bp. i vilken det 

anges en tid efter vilken överexekutors befattning med mål som v<1r 

anhängiga vid balkens ikraftträdande - frånsett mäl om klagan - senast 

skall upphöra. Denna tid synes lämpligen kunna bestämmas till ett år efter 

UB:s ikraftträdande. dvs. till utgången av år 1982. 

4 § Bestämmelserna i I ~ utsökningslagen (1877:31 s. I) llm vem som är 
överexekutor skall fortfarande gälla i fråga om mål som skall handläggas 
av överexekutor efter ikraftträd<tndet av balken. 

I denna paragraf regleras vem som skall vara överexekutor under över

gängsskedct. Den motsvarar 5 § i beredningens förslag. 

Enligt I ~ 2 mom. UL är länsstyrelsen överc.xekutor. Regeringen kan 

dol.:k förordna särskild överexekutor för viss del av ett län. Någon sådan 

särskild överexekutor finns dock inte numera. Vidare gäller enligt I § 3 

mom. att länsstyrelsen kan för en särskild förrättning förordna en dänill 

lämpad person att vara överexekutor. 

Vid UL:s upphävande hör den nuvarande organisationen av överexe

kutorsinstitutionen rubbas sä litet som möjligt. I förevarande paragraf 

anges därför att bestämmelserna i i § UL om vem som är överexekutor 

fortfarande skall gälla i fråga om mi\I som skall handläggas av över

exekutor efter ikraftträdandet av UB. Bestämmelsen medger bl.a. att en 

lämplig person förordnas som överexekutor för en särskild förrättning. 

Även utan särskild föreskrift är det tydligt att ett sådant förordnande kan 

återkallas (jfr 5 § UL). 

5 § Mål som är anhängiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande 
skall även därefter handläggas av överexekutor. om ej annat följer av 
andra stycket. Beträffande sådana mål gäller äldre lag i fråga om för
farandet men de nya bestämmelserna i fråga om malens prövning i sak. om 
ej annat föreskrivs i denna lag. 

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över utmätnings
mannens förfarande upphör senast vid utgången av år 1982. Mål som ej 
avser handräckning eller klagan över utmätningsmannens förfarande får 
dock även dessförinnan överlämnas till en behörig kronofogdemyndighet. 
om det är lämpligt. 
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I denna paragraf. som motsvarar fi * i beredningens förslag, regleras 

hehandlingen av mäl enligt UL och dLirtill anslutande lagar som är 
anhlingiga hos övcrexckuhlr vid UB:s ikraftträdande. 

Som har nämnts i det föregående bör mål som är anhängiga hos över

exekutor vid halkcns ikraftträdande i princip också slutföras av över
exekutor. I enlighet härmed anges i första stycket av förevarande paragraf 

att mål som lir anhängiga hos öven:xekutor vid balkens ikraftträdande 
skall även därefter handfaggas av överexekutor, om inte annat följer av 

andra stycket. 
I fråga om målens behandling hos övcrexekutor har beredningen före

slagit att äldre bestämmelser skall tillämpas beträffande den formella 

handläggningen men att de nya reglerna i UB i princip skall tillämpas när 
det gäller den sakliga prövningen. Förslaget har i allmänhet godtagits i 

remissyttrandena. Ett par remissinstanser har emellertid ansett att äldre 
bestämmelser hör tillämpas även i materiellt hänseende. 

För egen del vill jag först framhålla att när det gäller själva förfarandet 
hos överexekutor. det knappast är möjligt att tillämpa annat än de äldre 

bestämmelserna. I fråga om den sakliga prövningen talar enligt min mening 

flera skäl för att de nya bestämmelserna bör tillämpas även i mäi som 

handläggs av överexekutor. Det är sålunda önskvärt att samma regler i 
materiellt hänseende tillämpas vare sig ett mål handläggs av överexekutor 

eller av kronofogdemyndigheten. Den materiella bedömningen skulle i 

annat fall påverkas av att ett mål flyttas över frän överexekutor till en 
kronofogdemyndighet. Det torde i allmänhet inte medföra några särskilda 

problem för överexekutor att tillämpa den nya lagstiftningen. Jag vill 
erinra om att de nya reglerna om bl.a. exekutiv försäljning av fast egendom 
i huvudsak överensstämmer med vad som gäller f.n. Enligt min mening 
behöver man inte, som en remissinstans har ansett. befara att större 
svårigheter skall uppstå vid bedömandet huruvida olika frågor är att 
hänföra till den formella handläggningen eller till prövningen i sak. 

I enlighet med det sagda anges i andra meningen av första stycket att be
träffande mål som handläggs av överexekutor efter ikraftträdandet gäller 

äldre lag i fråga om förfarandet men de nya bestämmelserna i fråga om 

målens prövning i sak. såvida inte annat föreskrivs i UBp. Det kan påpekas 

att de nya bestämmelser som skall tillämpas av överexekutor i materiellt 

hänseende finns inte endast i UB. I fråga om förordnande om handräckning 
meddelas sådana nya föreskrifter i RB (15 kap.) resp. i den föreslagna nya 

handräckningslagen. 

Till närmare belysning av det förut sagda om förfaranderegler resp. 

materiella bestämmelser vill jag anföra följande. Till bestämmelser i UL 

som avser den formella handläggningen hos överexekutor hör 86 § 2 mom. 

<infordrande av vissa handlingar frän den som har begärt exekutiv för

säljning av fast egendom efter betalningsfastställelse). 195 och 195 a §§ 

(kommunicering av ansökan om handräckning. interimistiskt beslut i 
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sådant mål, delgivning m.m.) samt 205, 206 och :!09 §§(vissa åtgärder i mål 

som har överklagats till överexekutor). I SfL. LfL och FfL finns vidare åt

skilliga bestämmelser som rör åtgärder av överexekutor under för
farandets gång. I den mån åtgärderna inte innefattar ett avgörande i sak 

skall dessa äldre bestämmelser tillämpas. Till de äldre regler som fort

farande skall tillämpas får också hänföras 6 § U L så vitt avser jäv mot över
exekutor och föreskrifterna i 8 § UL om dagbok hos överexekutor. 
Däremot blir 11 § UL. som ger överexekutor befogenhet att ta upp frågan 

om ansvar för missfirmelse m.m., inte tillämplig. Den bestämmelsen kan 

inte anses hänförlig till den formella handläggningen och någon mot

svarande föreskrift finns inte i UB. 

När det i förslaget sägs att ifrågavarande mål skall prövas i sak enligt de 

nya bestämmelserna. avses inte endast beslut eller ä.tgärder. varigenom 

överexekutor skiljer sig från målet, utan även avgöranden av delfrågor. 

Enligt LfL skall utmätt luftfa11yg säljas av överexekutor enligt de 
särskilda bestämmelser som anges där, oavsett om luftfartyget är registre

rat eller inte. LfL motsvaras i UB av 11 kap .. som dock endast avser 
registrerat luftfartyg (och intecknade reservdelar). Oregistrerat luftfartyg 
skall säljas enligt de vanliga reglerna för utmätt lös egendom. Om mål 

angående försäljning av oregistrerat luftfartyg är anhängigt hos över
exekutor vid balkens ikraftträdande, skall vid överexekutors fortsatta 

handläggning äldre lag tillämpas i fråga om själva förfarandet, medan den 
prövning som skall äga rum i sak skall ske enligt ny lag. Detta innebär bl.a. 
att något skyddsbelopp inte skall fastställas. Även i övrigt skall över

exekutor tillämpa U B: s materiella regler om försäljning av oregistrerat luft

fartyg. 
Enligt flera bestämmelser i UL kan överexekutor förelägga vite (se 38 § 

2 mom., 73 §I mom .. 187 a §och 195 § 2 och 3 mom.). Vidare har i praxis 
utan stöd av uttrycklig lagbestämmelse ansetts att överexekutor får 
förelägga vite vid handräckning enligt 191 och 192 §§ UL. I ett par av nyss
nämnda paragrafer anges uttryckligen att överexekutor också får döma ut 
vitet. I övriga fall är det mera tveksamt om en sådan befogenhet till
kommer överexekutor. 

Beredningen har föreslagit att överexekutor i mål som handläggs efter 
ikraftträdandet av UB skall över lag kunna döma ut vite som han har 

förelagt. Enligt beredningen talar praktiska skäl för en sådan ordning. 

Förslaget har kritiserats av Svea hovrätt. som har ifrågasatt lämpligheten 
av att överexekutor övergångsvis får vidgad befogenhet. För egen del 

anser jag att det knappast finns något praktiskt behov av den föreslagna 

utvidgningen. I fall då överexekutor f.n. kan döma ut förelagt vite kan han 
också göra det i mål som handläggs efter UB:s ikraftträdande. i den mån 

frågan kan hänföras till det formella förfarandet i målet. Hit får anses höra 
vite enligt 73 § I mom. eller 195 § 2 eller 3 mom. UL. I övriga fall. då vitet 

rör själva saken, skall frågan om utdömande av förelagt vite enligt UB 

prövas av domstol (2 kap. 15 § UBl. 
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Den övergängstid under vilken överexekutor i princip bör slutfönt mål 

som är anhängiga vid ikraftträdandet bör som tidigare har sagts beshimmas 

till ett år. I enlighet härmed anges i andra stycket av förevarande paragraf 

att överexekutors befattning med mål som avser annat iin klagan över 
utmätningsmannens förfarande upphör senast vid utgången av år 1982. 

Bestämmelsen innebär att i den mån mt\I om klagan inte skulle vara 

avgjorda vid nämnda tidpunkt, överexekutor kommer att finnas kvar iiven 

därefter till dess att klagomålen har prövats. Att överexekutorsinstitu

tionen sålunda inte helt och hållet upphör med utgången av år 1982 torde 

knappast kunna undvikas. Nämnda ordning ligger också i linje med alt 

klagan kan ske hos överexekutor efter UB:s ikrafttriidande m:h i vissa fall 

förhållandevis lång tid därefter (se 35 § i förevarande lagförslag). 

Som har nämnts i det föregående bör överexekutor även under nämnda 

övergångstid kunna överlämna ett anhängigt mål till kronofogdemyndig

heten. med undantag för mäl om handräckning dler klagan. En bestäm

melse härom har tagits upp som en andra mening i paragrafens andra 

stycke. 
Enligt förslaget får överlämnande ske, om det är lämpligt. Av betydelse 

är härvid ~ärskilt hur långt handläggningen hos överexekutor har fort

skridit. Om t.ex. i ett mål om exekutiv försäljning auktion inte har satts ut 

före balkens ikraftträdande. bör målet regelmässigt överlämnas. Det bör 
emellertid beaktas huruvida handläggningen kan väntas bli försenad. om 

målet överlämnas. Därvid bör också arbetssituationen hos kronofogde

myndigheten beaktas. UB:s ikraftträdande kommer att medföra vissa 

påfrestningar för kronofogdemyndigheterna. Innan överlämnande sker bör 
överexekutor diskutera saken med vederbörande kronofogdemyndighet. 

Som har nämnts i det föregående kan RSV meddela behövliga anvisningar 

för tillämpningen av befogenheten att överlämna mål. 

Överlämnande skall ske till den kronofogdemyndighet som enligt UB är 

behörig att ta upp saken. Är mer än en kronofogdemyndighet behörig. är 
det lämpligt att sökanden hörs. Om en viss kronofogdemyndighet som är 

behörig att överta målet tidigare har haft befattning med saken. t.ex. när 

det gäller exekutiv försäljning. bör målet i allmänhet överlämnas till denna. 

De flesta mål hos överexekutor som inte överlämnas till en kronofogde

myndighet bör kunna avgöras tämligen snart efter ikraftträdandet av den 
nya lagstiftningen. I den mån mål (frånsett mål om klagan) fortfarande är 

anhängiga hos överexekutor vid utgången av år 1982, framgår av före

varande paragraf att överexekutors befattning med målen skall upphöra. 

Målen skall då övertas av behörig kronofogdemyndighet eller, i fråga om 

handräckning. av behörig tingsrätt. Om mer än en kronofogdemyndighet 

eller tingsrätt kan komma i fråga. bör saken bedömas med ledning av vad 

som har sagts i det föregående, varvid överexekutor och den kronofogde

myndighet eller tingsrätt som övertar målet bör besluta i samråd. Några 

närmare föreskrifter härom i UBp kan inte anses behövliga. Vad nu har 
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sagts synes närmast fä tillämpning på mål, i vilka överexekutor har 

mottagit säkerhet m.m. som skall förvaras av myndigheten. 

6 § Beträffande mål som iir anhängiga hos kronofogdi:myndigheten vid 
balkens ikraftträdande giiller halkens bestämmelser i fri'tga om såväl för
farandet som målens prövning i sak. om ej annat föreskrivs i denna lag. 
Detsamma gäller mål som i:nligt 5 § andra stycket överlämnas till krono
fogdemyndigheten för handliiggning. 

I paragrafen ges bestämmelser om behandlingen hl.a. av mål som är 

anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid UB:s ikraftträdande. Para

grafen motsvarar 7 § i beredningens förslag. 

Beträffande mål som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid 

balkens ikraftträdande bör uppenbarligen inte endast UB:s bestiimmelser 

av materiell innebörd utan också de nya förfarandercglerna i UB i princip 

tillämpas. Vissa undantag anges dock i följande paragrafer. Detsamma bör 

givetvis gälla i fråga om mål som med stöd av 5 §andra stycket överlämnas 

till en kronofogdemyndighet for handläggning. Häri innefattas också mål 

som övertas från överexekutor i och med utgången av år 198'.!. 

Förevarande paragraf har avfattats i enlighet med det sagda. 

7 § Vad som föreskrivs i balken om förutsättningar för verkställighet 
inverkar ej på giltigheten av fttgärder som har vidtagits före balkens ikraft
trädande. 

Denna paragraf. som motsvarar 8 § i beredningens förslag. innehåller en 

bestämmelse om det fallet att möjligheten till verkställighet enligt äldre lag 

saknar motsvarighet i U B. 

Att UB i princip skall tillämpas även i mål som har anhängiggjorts före 

ikraftträdandet medför inte att balken fär retroaktiv verkan i dessa mål. 

Åtgärder som har vidtagits med stöd av äldre lag bör i princip behålla sin 

giltighet. även om UB föreskriver andra förutsättningar för motsvarande 

åtgärd eller motsvarighet till åtgärden saknas. 

I förevarande paragraf ges en allmänt hållen regel med tanke på att UB i 

vissa fall inskränker möjligheten att få verkställighet jämfört med gällande 

rätt. I paragrafen anges att vad som föreskrivs i balken om förutsättningar 

för verkställighet inte inverkar på giltigheten av åtgärder som har vidtagits 

före halkens ikraftträdande. Uttrycket verkställighet avser alla stadier. I 

fråga om mål om utmätning inbegrips t.cx. även försäljning och fördelning 

eller utbetalning av influtna medel. Som exempel på fall då bestämmelsen 

blir tillämplig kan nämnas följande. 

Enligt 2'.! § I mom. andra meningen Up (jfr 41 § UL) får en hovrätts dom. 

i vilken har förordnats om sakförverkande som särskild rättsverkan av 

brott. verkställas utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. 

Enligt UB får däremot en dom i fråga om ett sådant förordnande över 
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huvud inte verkställas förriin domen har vunnit laga krafi (3 kap. 8 *andra 

meningen). I 8 kap. 4 §andra stycket UB föreskrivs principiellt förbud mot 

exekutiv försliljning. innan e.xekutionstiteln har vunnit laga kraft. av bl.a. 

lös egendom som har betydande värde. Nägon motsvarande bestämmelse 

finns inte f.n. Beträffande utbetalning av medel i mäl om utmiitning anges i 

13 kap. 14 § 3 UB att utbetalning inte färske annat iin mot säkerhet hl.a. i 

fall då rätten till medlen är beroende av besvär. som har anförts över 

utmätningen eller över den utmätta egendomens försäljning. Enligt 156 * 
U L. 23 § SfL och 24 § LfL krävs däremot i gällande rätt säkerhet endast 

när försäljning av fast egendom. registrerat skepp (resp. skeppsbygge}. 

luftfanyg eller intecknade reservdelar inte har vunnit laga kraft. Till de 

bestämmelser i UB som inskriinker möjligheten att fä verkstiillighet hör 

ocksä 5 kap. 7 § andra stycket. varigenom det nuvarande förbudet mot 

utmätning av vissa skadestånd har vidgats till att i viss utsträckning gälla 

även sedan skadeståndet har betalats ut. 

Den i förevarande paragraf angivna principen har begränsats till 

verkställighet. Det är emellertid utan vidare tydligt att beslut om hand

räckning som har meddelats av överexekutor med stöd av UL hehäller sin 

giltighet även sedan U L har upphävts. om inte annat föreskrivs. 

Det kan särskilt påpekas att enligt 184 ~ UL kan överexekutor förordna 

om särskild kvarstad pä arrendeavgift. hyra eller annan avkastning av fast 

egendom. Därvid skall en syssloman förordnas att uppbära avkastningen. 

Någon möjlighet att förordna om särskild kvarstad pä framtida avkastning 

ges inte i de nya bestämmelser i ämnet som föreslås i 15 kap. RB. Däremot 

kan sökanden. när kvarstad har lagts pä fast egendom. hos kronofogde

myndigheten begära att avkastningen skall uppbäras av myndigheten eller 

en särskilt förordnad syssloman ( 16 kap. 14 och 16 §~ samt 12 kap. 8 §). 

Om före balkens ikraftträdande särskild kvarstad har lagts pä avkastning. 

skall kvarstaden och ett eventuellt förordnande av syssloman fortfarande 

gälla. När det gäller beständet av rcseförhud som har meddelats av över

exekutor föreslås däremot att ett sådant förhud upphör att gälla när balken 

träder i kraft (36 § i förevarande lagförslag). 

Det bör understrykas att principen att UB inte skall ha retroaktiv verkan 

har. även bortsett från vad som i det föregående har sagts om hand

räckning. giltighet utöver vad som anges i förevarande paragraf. Som 

exempel kan nämnas att skyldigheten enligt 2 kap. 29 § UB att betala ränta 

på belopp som skall betalas tillbaka inte bör avse tid före ikraftträdandet. 

när sådan skyldighet inte förelåg enligt äldre lag. 

Övergångsbestämmelser till I kap. UB 

8 ~ Beträffande mM som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid 
balkens ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas i frågan 
huruvida de skall anses som enskilda eller allmänna mål. 
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I denna paragraf, som saknar motsvarighet i beredningens förslag, 

meddelas en övergångsbestämmelse som rör uppdelningen av mål i 

enskilda och allmänna mål. 

Enligt I kap. 6 § UB skall utsökningsmål hos kronofogdemyndigheten 

handläggas som enskilt eller allmänt mål. I paragrafen meddelas en 

bestämmelse om vilka typer av fordringar som skall drivas in i den ordning 

som gäller för allmänna mål. varvid det förutsätts att bestämmelserna 

kompletteras med närmare föreskrifter av regeringen. Enligt paragrafen är 

annat mål än som avses i bestämmelsen enskilt mål. 

Skillnaden mellan enskilda och allmänna mål hänför sig främst till att 

borgenären i ett allmänt mål företräds av kronofogdemyndigheten. Vidare 
gäller olika regler om måls anhängiggörande och redovisning av influtna 

medel och i viss män om kostnader. Av betydelse är också att tidsfrister 

för utmätning och för exekutiv försäljning inte gäller i allmänna mål. 

Indelningen av utsökningsmål i enskilda och allmänna mål förekommer 

även f.n. I I § utsökningskungörelsen ( 1971: 1098) - USK - föreskrivs att 

med allmänt mål avses i kungörelsen mål om uttagande av skatter, böter 

eller andra på indrivning beroende medel och mål om betalningssäkring 

samt att annat mål kallas enskilt mål (jfr 14 och 22 §§ Up). 

Innebörden enligt UB av begreppen enskilt och allmänt mål torde inte 

komma att helt överensstämma med uppdelningen enligt nuvarande 

ordning. Framför allt får man räkna med att vissa mindre vanliga medels

slag, som f.n. drivs in i den ordning som gäller för allmänna mål. i fortsätt

ningen kommer att drivas in inom ramen för ett enskilt mål. Det är å andra 

sidan inte uteslutet att vissa fordringar. som f.n. tas ut i den ordning som 

gäller för enskilda mål, efter ikraftträdandet av UB skall drivas in enligt 

ordningen för allmänna mål. 
Det torde inte vara lämpligt att mål som har anhängiggjorts före balkens 

ikraftträdande och då har tagits upp som enskilt resp. allmänt mål enligt 
vad som då gällde skall behöva föras över till den andra gruppen. En sådan 

ordning skulle medföra praktiska olägenheter, samtidigt som inte mycket 

skulle stå att vinna. Vad som före UB:s ikraftträdande gällde i frågan 
huruvida ett mål utgör enskilt eller allmänt mål bör därför även efter ikraft

trädandet tillämpas beträffande mål som har anhängiggjorts dessförinnan. 

En bestämmelse härom har tagits upp i förevarande paragraf. 

9 § Vad som sägs i balken om tomträtt gäller även vattenfallsrätt som har 
upplåtits enligt lagen (1907:36 s. I) om nyttjanderätt till fast egendom. 

Paragrafen innehåller en bestämmelse beträffande vattenfallsrätt. Den 

motsvarar 9 § i beredningens förslag. 

Vattenfallsrätt får inte längre upplåtas men finns kvar på grund av upp

låtelser före ikraftträdandet av J B. Beträffande sådana upplåtelser skall JB: s 

bestämmelser om tomträtt i viss utsträckning gälla (12 och 52 §§ JP). 
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Genom hiinvisning i 52 * J P blir bl.a. 13 kap. 26 * J B tillämplig iiven i frt'lga 
om vattenfallsrätt. Där sägs att bestämmelserna i bl.a. U L och FfL 

angående fast egendom och riittighet däri har motsvarande tillämpning i 

fråga om tomträtt. Enligt förslaget till ändring i J B skall föreskriften i stället 

avse UB. En liknande hänvisning till bestämmelserna om fast egendom har 

beträffande tomträtt tagits upp i I kap. 11 § andra stycket U B. 

Förevarande paragraf innehåller en bestämmelse om att vad som sägs i 
LI B om tomträtt även skall gälla vattenfallsrätt som har upplåtits enligt 

lagen ( 1907:36 s. I) om nyttjanderätt till fast egendom lifr punkt 8 över

gångsbestämmelserna till FfL). Utan uttrycklig föreskrift får anses följa att 

vad som sägs i UBp om fast egendom blir tillämpligt. förutom på tomträtt. 

även pi\ vattenfallsrätt. 

Öw.'rg<lngsbescämmdser cifl 3 kap. UB 

10 § Har en domstol efter balkens ikraftträdande med stöd av annan lag 
än rättegångsbalken förordnat att en dom eller ett beslut fär verkställas 
innan domen eller beslutet har vunnit laga kraft. fär kronofogdemyndig
heten vid tillämpning av 3 kap. 9 § i balken föreskriva att säkerhet skall 
ställas för skadestånd om domen eller beslutet ändras. 

11 § Har en domstol före balkens ikraftträdande förordnat att en dom 
eller ett beslut får verkställas innan domen eller beslutet har vunnit laga 
kraft. skall 42 § 2 mom. utsökningslagen (1877:31 s. I) fortfarande tilläm
pas. 

1 dessa paragrafer. som motsvarar 11 och 12 ~~i beredningens förslag. 
ges vissa övergångsbestämmelser med avseende på fall då en dom eller ett 

beslut enligt domstolens förordnande får verkställas före laga kraft. 

Enligt 42 § 2 mom. UL gäller att när en domstol har förordnat att en dom 

får verkställas utan hinder av att den inte äger laga kraft. domen går i 

verkställighet såsom lagakraftägande. om den vinnande ställer säkerhet för 

det skadestånd som han kan bli skyldig att utge i fall domen ändras. Avser 

förordnandet verkställighet av en hovrätts dom eller av ett beslut. 

varigenom föreläggande har meddelats någon att förete skriftligt bevis eller 

att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning. behöver säkerhet dock 

inte ställas, såvida inte annat har förordnats i domen eller beslutet. 

Nämnda bestämmelser ersätts av 3 kap. 9 § UB. Av skäl som närmare 

har utvecklats i motiven till den bestämmelsen har inte för verkställigheten 

behållits något ovillkorligt krav på att säkerhet skall ställas. Om säkerhet 

kan anses behövlig. förutsätts det i stället ankomma på domstolen att 

förordna därom. I 3 kap. 9 § UB föreskrivs sålunda att en dom, som enligt 

ett förordnande av domstolen får verkställas innan den har vunnit laga 

kraft. verkställs såsom lagakraftägande dom. om inte annat följer av 

förordnandet. På grund av 3 kap. I § andra stycket UB är bestämmelsen 

tillämplig även på en domstols utslag eller beslut. 
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Till följd av nämnda regler i LI B fiiresläs nu vissa ändringar i 17 kar. 14 ~ 

t•ch JO kar. I~ * RB. vilka ger domstolen befogenhet ittt i samband med ett 

förordnande om förtida verkstiillighet av en dom eller ctl beslut föreskriva 

att säkcrhet skall s@las for skadesti'rnd om domen eller beslutet iindras. 

Andra lagar än RB som ger domstolen möjlighet att förordna om omedelbar 

vcrkstiillighet har cmcllertid Himnats oförändrade. I stället föresläs i 10 * i 
Jet nu föreliggande förslaget att kronofogdemyndigheten i dessa fall skall 

vid tillämpning av 3 kap. 9 * UB kunna föreskriva att siikerhet skall ställas 

för skadestånd om domen eller beslutet ändras. Bestämmelsen är 

begränsad till domar och beslut som meddelas efter U B:s ikrafnrädande. I 

fråga om avgöranden som har meddelats dessförinnan skall 11 ~ tillämpas. 

Det har inte ansetts behövligt att i paragrafen särskilt nämna utslag. Ett 

utslag iir till sin innebörd att jämställa med en dom. 

Det kan nämnas att interimistiska förordnanden om underhållsbidrag 

enligt 15 kap. 11 * giftermålsbalken och 7 kap. 15 § föräldrabalken inte 

omfattas av den nu föreslagna bestämmelsen. Sådana beslut verksHills på 

grund av uttryckliga bestämmelser i nämnda lagrum lika med lagakraft

ägandc dom. Några särskilda villkor för verkställigheten är inte före

skrivna. 

När en domstol före balkens ikraftträdande har förordnat att en dom 

eller ett beslut får verkställas innan avgörandet har vunnit laga kraft, har 

domstolen inte prövat huruvida det för verkställighet behöver ställas 

säkerhet. frånsett när förordnandet har meddelats av en hovrätt eller avser 

ett editionsföreläggande m.m. Äldre bestämmelser bör därför tillämpas, 

om verkställighet av ett sådant förordnande blir aktuell efter ikraftträdan

det. En bestämmelse härom har tagits upp i 11 §. I fråga om en hovrätts 

dom eller beslut samt ett editionsföreläggande o.d. får bestämmelsen inte 

någon sjiilvständig betydelse. 

12 § Annan skiljedom som enligt lag skall lända till efterrättelse än sådan 
som avses i 3 kap. 15 eller 16 §i balken får verkställas, om det ej föreligger 
någon omständighet som gör domen ogiltig, även om talan ej förs mot 
domen. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 17 och 18 §§i balken. 

Denna paragraf behandlar verkställighet av vissa legala skiljedomar. 

Den saknar motsvarighet i beredningens förslag. 

I 3 kap. 15-18 §§ UB meddelas bestämmelser om verkställighet av 

skiljedomar. 15 §avser en skiljedom som grundas på skiljeavtal och 16 § 

sådan s.k. legal skiljedom som, utan att skiljeavtal föreligger, med stöd av 

en bestämmelse i lag har meddelats enligt lagen (1929: 145) om skiljemän. I 

17 och 18 §§ ges vissa gemensamma föreskrifter. bl.a. om hörande av 

svaranden och om befogenhet för domstolen, när talan har väckts mot en 

skiljedom, att förordna om inhibition. 

I det förslag till UB som remitterades till lagrådet hade även tagits upp 

en bestämmelse angående annan legal skiljedom än sådan som har nämnts 
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i det föregående. Enligt förslaget skulle en sådan skiljedom fä verkställas. 
såvida det inte förelåg någon omständighet som gjorde skiljedomen ogiltig. 

även om talan inte fördes mot skiljedomen. Lagri:l.det har emellertid 

förordat all föreskrifter om verkställighet av en sådan legal skiljedom inte 

skall tas upp i UR utan i övergångslagstiftningen. eftersom de bestäm

melser som föreskriver sådan skiljedom numera torde vara mycket fä 01:h 

småningom torde komma att mönstras ut. I enlighet h:irmed har bestäm
melsen uteslutits i propositionen. 

På grund av det anförda föreslås att en bestämmelse i saken tas upp i 

U Bp. I förevarande paragraf anges sålunda att annan skiljedom som enligt 

lag skall lända till efterrättelse än sådan som avses i 3 kap. 15 eller 16 § UB 
får verkställas. om det ej föreligger nägon omständighet som gör domen 

ogiltig. även om talan inte förs mot domen. Vidare föresläs att 3 kap. 17 

och 18 §§ U B skall gälla i fråga om verkställigheten. 

13 § En förvaltningsmyndighets beslut. som har meddelats enligt en 
bestämmelse som har tillkommit före balkens ikraftträdande. fl\r utan 
hinder av 3 kap. I § första stycket 6 i balken verkställas. om ett sådant 
beslut före ikraftträdandet har fält verkställas utan stöd av särskild före
skrift. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 20 §första stycket i balken. 

l paragrafen. som saknar motsvarighet i beredningens förslag. meddelas 

en övergångsbestämmelse som rör verkställighet av en förvaltnings

myndighets beslut. 

Som har behandlats närmare i motiven till 3 kap. U B torde en förvalt

ningsmyndighets beslut. som innefattar ett betalningsåläggande eller en 
annan förpliktelse. kunna ligga till grund för verkställighet inte endast när 

det finns en uttrycklig föreskrift därom utan även i vissa andra fall. l vilken 
omfattning sådana fall förekommer är emellertid oklart. 

Enligt UB skall en förvaltningsmyndighets beslut kunna föranleda 

verkställighet endast när en uttrycklig föreskrift därom kan åberopas (3 

kap. I § första stycket 6). Detta bör leda till att i ny lagstiftning på det 

förvaltningsrättsliga området uttryckliga bestämmelser meddelas om att 

beslut av viss beskaffenhet får verkställas, när anledning föreligger därtill. 

UB:s ståndpunkt bör emellertid inte rubba den möjlighet till verkställighet 

utan stöd av en särskild bestämmelse som f.n. föreligger. .Det torde inte 

vara praktiskt möjligt att ta upp bestämmelser i saken i de olika lagar som 

kan beröras. I stället bör en generell regel meddelas i U Bp. 

l enlighet härmed anges i förevarande paragraf att en förvaltnings

myndighets beslut. som har meddelats enligt en bestämmelse som har 

tillkommit före balkens ikraftträdande, får utan hinder av 3 kap. I §första 

stycket 6 UB verkställas. om ett sådant beslut före ikraftträdandet har fått 

verkställas utan stöd av en särskild föreskrift. Vidare föreslås att bestäm

melsen i 3 kap. 20 § första stycket om villkor för verkställighet av en 

förvaltningsmyndighets beslut skall gälla även i sådant fall. 
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14 § Beträffande verkställighet av sådana beslut av övercxckutor som 
avses i 51 § 4 mom. och 52 § I mom. andra meningen utsökningslagen 
(1877:31 s. I) gäller vad som sägs i balken om en underrätts dom. I fråga 
om andra beslut av överexekutor tillämpas 46 § 3 och 4 mom. samt 53 och 
210 §§ utsökningslagen. 

Denna paragraf, som motsvarar 13 § i beredningens förslag. innehåller 

bestämmelser om verkställighet av beslut som har meddelats av över

exekutor. 
Beträffande verkställighet av ett beslut varigenom överexekutor har 

ålagt betalningsskyldighet hänvisas i 51 § 4 mom. UL till bestiimmelsema i 

37, 39 och 40 §§ UL i vad de avser underrätts dom. Detta innt:t.är bl.a. att 

utmätning får ske även om beslutet inte har vunnit laga kraft men att gälde

nären då kan avvärja utmätningen genom att ställa säkerhet eller nedsätta 

beloppet. Försäljning får i allmänhet inte ske förrän beslutet har vunnit 

laga kraft. I fråga om överexekutors utslag varigenom någon har fällts till 

böter eller vite gäller enligt 52 § I mom. andra meningen att beslutet inte 

får verkställas förrän det har vunnit laga kraft. 

I fråga om verkställighet av en underrätts dom skall enligt det nu 

föreliggande lagförslaget balkens bestämmelser bli omedelbart tillämpliga 

vid ikraftträdandet. Detta innebär inte några större ändringar i sak. Det 

synes lämpligt att de nya bestämmelserna får tillämpas även beträffande 

sådana beslut av överexekutor som avses i 51 § 4 mom. och 52 § I mom. 

andra meningen UL, om verkställighet av beslutet skall äga rum efter 

ikraftträdandet. Detta bör givetvis gälla oavsett om beslutet har meddelats 

före eller efter ikraftträdandet. En bestämmelse i enlighet härmed har 

tagits upp i förevarande paragraf. Förslaget innebär att vad som i särskilda 

fall är föreskrivet beträffande en underrätts dom också skall iakttas (se 
t.ex. 3 kap. 23 §andra stycket UB). 

Enligt 46 § UL ankommer det på överexekutor att förordna om verkstäl

lighet av en skiljedom. När överexekutor har meddelat ett sådant för
ordnande, skall enligt 3 mom. skiljedomen verkställas som en domstols 

lagakraftägande dom. om inte högre myndighet eller domstol. där talan 

mot skiljedomen är anhängig, förordnar annat. Skall eljest enligt lag eller 
annan särskild författning en skiljedom lända till efterrättelse, skall den 

enligt 4 mom. efter överexekutors förordnande verkställas som en 

domstols lagakraftägande dom, om inte högre myndighet förordnar annat. 

Enligt UB skall ansökan om verkställighet av skiljedom göras hos krono

fogdemyndigheten, som enligt bestämmelserna i 3 kap. 15-18 §§ prövar 

om skiljedomen får verkställas. Balken saknar sålunda direkt motsvarighet 

till förordnande av överexekutor enligt 46 § UL, men kronofogdemyndig

heten skall meddela ett särskilt beslut i verkställighetsfrågan som kan 
överklagas för sig (se 3 kap. 17 §J. Har överexekutor meddelat för

ordnande om verkställighet av en skiljedom, finns det inte någon anledning 

att kronofogdemyndigheten på nytt skall pröva saken. om målet kommer 
9 Riksda!it'n /9R0!8/. I sam/. Nr 84 
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in till kronofogdemyndigheten efter balkens ikraftträdande. Skiljedomen 

bör således på grund av förordnandet få verkställas enligt vad ~om f.n. 

gäller enligt 46 * 3 llCh 4 mom. l!L. 
Annat av överexekutor meddelat beslut i utsökningsmål än som har 

nämnts i det föregående går enligt 53 * U L i verkstiillighet även om det 

överklagas. såvida inte annat har förordnats eller ~ir siirskilt föreskrivet. 

Prim:ipen gäller även när överexekutor föreskriver ändring av utmätnings

mannens heslut. oavsett i vilken riktning beslutet ändras <210 ~ 2 mom. 

för~ta meningen U L). Överexekutor kan dock förordna annat. I 2 IO * 2 
mom. finns vidare som en andra mening en särskild föreskrift. enligt vilken 

en redan verkställd å.tgärd i ett mål om utmätning inte skall gå åter inmin 

utslaget har vunnit laga kraft. savida inte överexekutor har förordnat 

därom. 

I fråga om de beslut av överexekutor som inte faller under 46, 51 eller 52 

* UL torde det i och för sig vara tänkbart att tillämpa UB:s bestämmelser 

om motsvarande beslut av hovrätten. Regleringen är i huvudsak 

densamma (jfr 18 kap. 16 § UB). Undantaget i 210 § 2 mom. andra 

meningen UL i fråga om mål om utmätning har dock i UB vidgats till att 

gälla även inför~el. Bl.a. med hänsyn härtill synes det lämpligare att fort

farande låta 53 och 210 ~~ UL vara tillämpliga beträffande sådana beslut av 

överexekutor som avses där. En bestämmelse härom har tagits upp som en 

andra mening i förevarande paragraf. 

15 ~ För en fordran på grund av inrop av lös egendom vid en offentlig 
auktion. som har ägt rum före balkens ikraftträdande, får utmätning fort
farande ske enligt 55 ~ utsökningslagen ( 1877:31 s. I). 

I paragrJfen meddelas en bestämmelse om verkställighet på grund av 

auktionsprotokoll. Den motsvarar 14 ~ i beredningens förslag. 

Enligt 55 § U L far utmätning utan föregående dom eller beslut ske för en 

fordran. som enligt protokoll över offentlig auktion härleder sig fran ett 

inrop av lös egendom och är förfallen till betalning. En förutsättning för 

utmätning är att gäldenären är närvarande vid utmätningstillfållet och utan 

invändning erkänner skulden. Utmätning torde fortfarande ibland sökas 

med stöd av ett auktionsprotokoll. 

U B inne häller inte någon motsvarighet till 55 § U L. Det synes emellertid 

lämpligt att en övergångsbestämmelse meddelas med tanke på redan hällna 

auktioner. I förevarande paragraf sägs därför att verk~tällighet enligt 55 § 

UL fortfarande skall få äga rum för en fordran på grund av inrop av lös 

egendom vid en offentlig auktion som har ägt rum före balkens ikraft

trädande. Av lydelsen framgår att det inte är nödvändigt al! ansökan om 

verkställighet görs före ikraftträdandet. utan verkställighet enligt 55 § U L 

får äga rum sä snart auktionen har hållits dessförinnan. 
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Örerg1i11g.1·hestiimmdsa ti/14-6 kap. UB 

I fraga om övergangsförhftllanden be~räffande ett par bestämmelser i 4 

kap. vill jag framhälla följande. 

I 4 kap. 10 * tred_ie stycket UH föreskrivs att en ansökan om utmätning är 

förfallen, om sökanden ger anstånd fler än två gånger. Bestämmelsen, som 

saknar motsva1ighet i giillande r;i11. bör i fråga om mål som har anhängig

gjorts före balkens ikrafttriidande inte tillämpas på anstånd som har löpt ut 

före ikrafttriidandet. Nå.gon särskild övergångsbestämmelse härom kan 

inte ;rnses hehlivlig. 

U H inne häller nya bestiimmelser om tidpunkten för förmånsrättens 

inträde vid utmätning (4 kap. 30 h Beträffande lös egendom i allmänhet 

gäller Ln. enligt 77 * 1 mom. UL att utmätningen medför förmånsrätt först 

när den har säkerställts genom egendomens omhändertagande. med

delande av förbud för en sek.undogäldenär att betala sin skuld eller annan 

liknande åtgiird. Detsamma gäller enligt 91 a § 2 mom. beträffande utmät

ning av pantbrev. Utmätning av ett här i riket registrerat skepp eller luft

fartyg eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller av fast 

egendom medför enligt 77 * 2 mom. och 83 ~ I mom. UL förmånsrätt när 

beslutet om utmätning har meddelats. 

Enligt 4 kap. 30 § första stycket UR skall utmätning som regel medföra 

förmånsrätt i och med beslutet om utmätning. Utmätning av här i riket 

registrerade skepp och luftfartyg, intecknade reservdelar till sådana 

luftfa11yg eller fast egendllm skall dock enligt andra stycket inte medföra 

förmånsrätt förrän ett ärende om ante1.:kning om utmätningen tas upp på en 

inskrivningsdag. 

Om utmätning av lös egendom i allmänhet har ägt rum före balkens 

ikraftträdande men inte hunnit säkerställas. bör de nya bestämmelserna i 

LiB medföra att förmånsrätten inträder i och med ikraftträdandet. Det kan 

påpekas att det för utmätning av bl.a. lösöre f.n. krävs att egendomen är 

omedelbart tillgänglig för förrättningsmannen för säkerställande. När ett 

här i riket registrerat skepp eller luftfartyg. intecknade reservdelar till ett 

sådant luftfartyg eller fast egendom har utmätts före ikraftträdandet, har 

förm;'msrätten inträtt omedelbart. UB:s nya regler i frågan rubbar inte en 

sådan förmånsrätt (jfr 7 § i förevarande lagförslag). Några särskilda över

gångsbestämmelser om det nu sagda torde inte behövas. 

16 § I fråga om verkan av föreläggande, som har meddelats enligt 69 eller 
91 a § utsökningslagen ( 1877: 31 s. Il eller 5 * lagen ( 1971 :494) om exekutiv 
försäljning av fast egendom. gäller äldre bestämmelser. 

Paragrafen. som 1111.Jtsvarar 16 § i beredningens förslag, tar upp en 

bestämmelse angående föreläggande att väcka talan som har meddelats 

före balkens ikraftträdande. 

I 4 kap. 17- 26 §§ UB finns regler om förhållandet till tredje man vid ut-



Prop. 1980/81 : 84 Prom11!1.:ations/aj;e11 I >2 

mätning. Bl.a. ges diir bestämmelser om föreläggande i olika fall. niir det 

rader tvist angäende utmätt egendom. Bestiimmelserna ers:itter 69 ~och 91 

a § 4 rn.:h 5 mom. UL samt 5 ~ Fil ... Möilighetern;1 att ge föreläggande har 

emellertid vidgats. 

4 kap. 20 § lJ B rör det fallet att en tred.ie man före eller efter utmiitning av 

lös egendom har pästått sig ha bättre rätt till egendomen. Kronofogde

myndigheten kan då förelägga tredje mannen att viicka talan mot sökanden 

och gäldenären inom en månad frä.n det att han delgavs föreläggandet. I 

fråga om verkan av så.dant föreläggande medför UB vissa ändringar i för

hallande till vad som nu gäller enligt 69 § U L. 

Om en tredje man har gjort gällande sitt anspråk före utmätningen. för 

enligt 69 ~ U L egendomen inte säljas förrän tvisten har blivit slutligt 

prövad eller tiden för väckande av talan har gått ut. Har han framshillt 

anspråket först efter det att utmätning har skett, fär egendomen siiljas 

såvida inte överexekutor förordnar annat. Om överexekutor hänvisar 

honom att väcka talan. gäller om verkan därav detsamma som när före

läggande har meddelats vid utmätningen. 

Föreläggande som har meddelats med tillämpning av 4 kap. 20 § U B 

innebär enligt 8 kap. 5 ~ hinder mot försäljning om inte tredje mannen har 

samtyckt till att egendomen säljs. Försäljning fä.r dock ske om det kan 

antas att tvisten inte påverkar köpeskillingen i väsentlig mån. Vidare får 

lös egendom som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård 

säljas. i likhet med vad som f.n. antas gälla utan uttryckligt lagstöd. 

Påföljden av att ett föreläggande inte efterkommes är såväl enligt UL 

som enligt UB att tredje mannen förlorar sin rätt mot sökanden. Om denne 

själv väcker talan. är dock tredje mannen bevarad vid sin rätt. F.n. är det 

tveksamt huruvida sökanden i sådant fall enligt 69 § U L skall ha väckt 

talan mot såväl tredje mannen som gäldenären eller om det är tillräckligt 

att han har väckt talan mot tredje mannen. Enligt 4 kap. 20 ~ andra stycket 

U B är det tillräckligt att sökanden inom den angivna tiden har väckt talan 

mot tredje mannen. 
De angivna skillnaderna i fräga om verkan av föreläggande enligt 69 § 

UL och dess närmaste motsvarighet i UB motiverar att äldre bestämmelser 

fortfarande skall tillämpas beträffande dessa verkningar. när föreläggandet 

har getts före ikraftträdandet. 

Om det vid utmätning av pantbrev i fast egendom eller i skepp hos den 

intecknade egendomens ägare råder tvist huruvida något finns att utmäta. 

kan enligt 91 a § 4 mom. UL utmätningsmannen förelägga sökanden att 

inom en månad väcka talan mot gäldenären och den som bestrider att 

något finns att utmäta. Föreläggandet medför förbud mot att den in

tecknade egendomen tas i anspråk eller pantbrevet pantförskrivs. om inte 

domstolen förklarar att hinder inte möter. Om sökanden inte efterkommer 

föreläggandet och talan inte heller har väckts av annan pa11. skall enligt 5 

mom. utmätningen gå åter. 
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Förelägganue enligt 91 a § UL m.ltsvaras i halken av förefaggande enligt 

4 kap. 23 § andra stycket. Enligt denna bestämmelse behöver sökanden 
dock endast vikka talan mot tredje mannen. Rättsverkningarna av före

liiggande enligt sistnämnda bestilmmelse skiljer sig i övrigt frän vad som 

f.n. gäller s.:'! till vida att. om sökanden inte efterkommer föreläggande 

enligt UR. utmätningen står sig endast under förutsättning att i stället tredje 

mannen har väckt talan mot sökanden inom den angivna tiden. 

Beträffande föreläggande när någon pl'lsttlr sig ha bättre rätt till en utmätt 

fastighet eller till vad som framstår som tillbehör till en fastighet finns f.n. 

bestämmelser i 5 § FfL. Dessa innebär att tredje mannen skall inom en 

månad väcka talan mot sökanden och den som i ärendet har antagits vara 

iigare. Efterkommes inte föreläggandet. har tredje mannen förlorat ~in 

talan mot sökanden. om inte sökanden själv inom den angivna tiden har 

väckt talan mot tredje mannen och den som i ärendet har antagits vara 

ägare. Om tvisten är av väsentlig betydelse. fär fastigheten inte säljas 

förrän tvisten har slutligt avgjorts eller tiden för väckande av talan har gått 
ut. 

5 § FfL motsvaras i balken av 4 kap. 26 §.som hänvisar till 20 §i samma 

kapitel. Skillnaden mellan de äldre och de nya bestämmelserna i fråga om 
verkan av föreläggandet är att. om tredje mannen inte efterkommer 

föreläggandet. det enligt UB är tillräckligt för att tredje mannen skall vara 

bibehållen vid sin rätt att sökanden har väckt talan mot tredje mannen 

inom den angivna tiden. Förutsättningarna för att egendomen skall få 

säljas innan tvisten har blivit slutligt avgjord eller tiden för väckande av 

talan har gått ut anges också på ett annat sätt i U B (8 kap. 5 § ). vilket 

möjligen även innebär en saklig ändring. 

De äldre bestämmelserna bör tillämpas även i fråga om verkan av ett 

föreläggande enligt 91 a § UL eller 5 § FfL. I förevarande paragraf har 
sålunda tagits upp en bestämmelse om att äldre bestämmelser skall gälla i 

fråga om verkan av föreläggande som har meddelats enligt 69 eller 91 a § 

UL eller 5 ~ FfL. 

Av 5 ~ LI Bp följer att om t.ex. en tredje man före balkens ikraftträdande 

har överklagat en utmätning och överexekutor finner saken tvistig, UB:s 

bestämmelser skall tillämpas i fråga om ett föreläggande som meddelas 

efter ikraftträdandet. Detsamma gäller givetvis. om överexekutor efter 

ikraftträdandet ger ett föreläggande i ett försäljningsärende som har 
inkommit före ikraftträdandet. 

När makars förmögenhetsförhållanden är att bedöma enligt äldre GB. 

skall enligt nuvarande regler i stället för 69 § U L tillämpas 70 § I mom. UL 

i dess lydelse före år 1921 (se övergångsbestämmelse till lagen 1920:418 om 

ändring i UL). Om vid utmätning i sådana makars bo någon av makarna 

vill ta undan viss egendom därför att den enligt 11 kap. 7 §äldre GB eller 

lagen (1898:64 s. 10) om boskillnad inte bör gå i betalning för den gäld som 

utsöks och det inte med avseende på egendomens och gäldens beskaf-
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fen het är uppenliart att utmätning inte för ske. skall vad som :ir fiin:skriv.:t 

i 69 § UL för där avsedda fall lända till efterrättelse. DiirviJ skall Jot:k 

fön:skriftcn om gäldenärens instämmande inte tillämpas pb. den andra 
maken. Det sagda skall även tillämpas, när en make efter vunnen bo

skillnad vill freda egendom vid utmätning i den anlira makens bt>. 

Det synes inte påkallat att behålla särskilda regler i fråga om utmätning 

hos makar i äldre äktenskap. UB:s bestämmelser om föreliigganlie skall 

sålunda tillämpas efter ikraftträdandet. De särskilda reglerna om galds

ansvaret i äldre äktenskap skall dock givetvis beaktas. Om förelägganlie 

har getts fön: balkens ikraftträdande med stöd av 70 § I mom. UL i dess 

äldre lydelse, skall de äldre bestämmelserna fortfaranlie tillämpas. 

17 § Bestämmelserna i 4 kap. '27 § i balken gäller ej. när en forliran före 
balkens ikraftträdande har fastsfallts till betalning i annat fall än som avses 
i 77 a § utsökningslagen ( 1877:31 s. I). 

Denna paragraf. som motsvarar 15 § i beredningens förslag. innehåller 

en bestämmelse rörande en domstols beslut om betalningsfastställclsc. 

När en domstol har fastställt att en förfallen fordran skall utgå med 
särskild förmånsrätt i fast egendom, skall enligt 77 a § U L egendomen 

anses utmätt. Med fast egendom likställs tomträtt samt vattenfallsr~itt som 

har upplåtits med stöd av äldre lag (jfr 13 kap. 26 § JB samt 12 och 52 §§ 

JP). 

I UB ges bestämmelser om utmätningsverkan av betalningsfästställelse i 

4 kap. 27 §. Utmätningsverkan skall enligt denna bestämmelse inträda 
även när betalningsfastställelsen avser en fordran som iir förenad meJ 

särskild förmånsrätt i registrerat skepp (inkl. skeppshygge ). registrerat 

luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfärtyg. Utmätningsverkan be

träffande sådan egendom bör inte inträda i fall då betalningsfastställelsen 

har skett före balkens ikraftträdande. En bestämmelse härom har tagits 

upp i förevarande paragraf. 

18 § Bestämmelserna i 4 kap. 33-35 §§ i balken gäller även när 
utmätning har skett före balkens ikraftträdande. 

I denna paragraf, som motsvarar 18 § i beredningens förslag. ges en 

bestämmelse rörande självrättelse. 
I 77 § 3 och 4 mom. UL finns bestämmelser om utmätningsmannens 

befogenhet att själv vidta rättelse av en verkställd utmätning. En sådan 

befogenhet föreligger efter utmätning av lös egendom, om utmätnings

mannen på grund av anspråk som anges i 69 § eller annars finner att 

egendomen eller del därav inte borde ha utmätts. Rättelse får dock inte 

vidtas senare än två veckor från det att förrättningen ägde rum. 

Bestämmelserna i 77 § 3 och 4 mom. UL motsvaras av 4 kap. 33-35 §~ 
UB. Möjligheten för kronofogdemyndigheten att vidta självrättelse har 
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emellcnid vidgats i UB. Den förcsläs gälla även fast egendom Llch någon 

tidsgr1ins skall inte giilla, när rättelse kommer i fråga diirfor att den utmätta 

egendomen visas tillhöra en tn:dje man. Rättelse skall da kunna ske så 

länge det är praktiskt möjligt. Vidare skall en utmätning h:ivas, om för

s;iJjning av egendomen eller indrivning av en utmätt fordran inte kan antas 

ge ett överskott som gör i\tgärden försvarlig. Den värdering av egendomen 

som har skett kan t.ex. i t:t'terhand visa sig alltför optimistisk eller 

egendomen kan vara belastad med en från början okänd förmånsrätt. 

Bestämmelserna i 4 kap. 33-35 §§ UB bör kunna tillämpas även i fall dä 

utmätningen har ägt rum före balkens ikraftträdande. I 7 § UBp föreslås en 

besHimmelsc Llm att vad som föreskrivs i balken om förutsättningar för 

verkställighet inte in verkar pi\ giltigheten av en i\tgärd som har vidtagits 

före balkens ikraftträdande. Eftersom det särskilt mot bakgrund h:irav kan 

räda någon tvekan huruvida 4 kap. 33-35 ~§ UB får tillämpas, när utmiit

ningen har skett före ikrafttrlidandet, har i förevarande paragraf tagits upp 

en uttrycklig bestämmelse om att de är tillämpliga. Självrättelse får 

givetvis inte ske enban av den anledningen att utmätning inte hade kunnat 

äga rum enligt UR. 

19 * Vad som föreskrivs om bostadsrätt i 5 kap. I § 6 och 6 kap. 3 § 

andra stycket i balken tillämpas även i fråga om andelsrätt i en förening, 
som ej är bostadsrättsförening. eller i ett handelsbolag eller ett aktiebolag. 
om det med andelsrätten följer rätt att besitta eller hyra en liigenhet. 

20 § Bestämmelsen i 5 kap. l 3 § första stycket i balken är ej tillämplig i 
fall da en hyresvärd eller jordägare enli1;,11 34 § lagen (1970:995) om 
införande av nya jordabalken har r:itt att kvarhålla egendom till säkerhet 
för en fordran hos en hyresgäst eller arrendator. 

Dessa paragrafer innehåller övergångsbestämmelser beträffande viss 

~iidre andclsrätt i en förening m.m. resp. viss äldre rctentionsrätt. De 

motsvarar 19 och 20 *§i beredningens förslag. 

Till 19 §har överförts en övergångsbestämmelse till den lag (1971:481) 

om ändring i UL, varigenom det i 65 ~ I mom. 6 UL infördes förbud i vissa 

fall mot utmätning av en bostadsrätt. Enligt nämnda övergångsbestäm

melse har bestämmelsen l>m utmätningsfrihet motsvarande tillämpning på 

'"sådan andelsrätt i förening. som ej är bostadsrättsförening, handelsbolag 

eller aktiebolag med vilken följer rätt att besitta eller hyra lägenhet" (jfr 79 

~ bostadsrättslagen 1971 :479 och punkt 16 i övergångsbestämmelserna till 

samma lag). 65 § 1 mom. 6 UL motsvaras i UB av 5 kap. I § 6. 

Enligt 6 kap. 3 §andra stycket andra meningen UB skall bostadsrättsför

eningen underrättas om utmätning av en bostadsrätt. Motsvarande bör 

gälla vid utmätning av sådana :.mdelsrätter som avses i nyssnämnda över

gångsbestämmelse. 19 ~ i förevarande lagförslag har utformats i enlighet 

med det sagda. 
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Till 20 * har med en redaktionell jämkning överförts en övergångs

bestämmelse till lagen ( 1970:981) om ändring i UL. Ändringen avsåg 67 § I 

mom. U L. rnir föreskrivs nu att bestämmelserna i 65 och 66 §§ UL (om 

undantag frän utmätning) inte hindrar att en pant utmäts för pantfordringen 
eller att egendom. som borgenän:n av annan anledning får hälla inne till 

säkerhet för sin fordran. utmiits för denna. Enligt den tidigare lydelsen av 
67 § I mom. var bestämmelsen inte tilHimplig i fråga om egendom som en 

hyresvärd eller jordiigare hade rätt att kvarhålla till säkerhet för en fordran 

hos en hyresgäst eller arrendator. Detta undantag frtm tillämpningen 

utgick i samband med att retentionsrätten för en hyresvärd och en 

jordägare avskaffades. Sådan riitt kan emellertid övergångsvis finnas kvar 

på grund av äldre nyttjanderättsavtal Ufr 34 § JP). I nyssnämnda över

gangsbcstämmelse till 1970 års ändring av 67 § UL sägs därför att 67 §i sin 

äldre lydelse fortfarande gäller. när en hyresvärd eller jordägare enligt JP 

har rätt att kvarhålla egendom till säkerhet för en fordran hos en hyresgäst 

eller arrendator. 67 § I mom. UL motsvaras i UB av 5 kap. 13 § första 

stycket. 

I den mfm egendom. som enligt nämnda äldre bestämmelser omfattas av 

en hyresvärds eller jordägares retentionsrätt. är utmätningsfri får den 

enligt 183 § 2 mom. UL inte heller beläggas med kvarstad för fordran. 

Detsamma hör gälla även efter balkens ikraftträdande och torde följa av 

den lydelse som 20 §i det föreliggande lagförslaget har erhållit jämfört med 

16 kap. 13 § första stycket UB. 

Ö1•ergcl11gsbestiimmelser till 8-12 kap. VB 

21 § Bestämmelserna i 8 kap. 12 §i balken och13 §i samma kapitel såvitt 
avser en fordran som är förenad med förmänsrätt enligt 5 §första stycket 1 
förmånsrätt slagen ( 1970:979) är ej tillämpliga. när utmätning har skett före 
balkens ikraftträdande. Detsamma gäller 8 kap. 15 § andra stycket. om 
utmätningen avser annan egendom än som nämns i 139 § 4 mom. utsök
ningslagen (1877:31 s. I). 

Har vid en försäljning före balkens ikraftträdande av egendom som 
avses i 9 kap. anstånd lämnats med betalningen av köpeskillingen. gäller 
äldre bestämmelser i fråga om ianspråktagande av erlagd handpenning. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om vissa förmånsrättshavares rätt 

till betalning ur utmätt egendom och om ianspråktagande av lämnad hand

penning. Första stycket motsvaras delvis av 22 § första stycket i bered

ningens förslag. 
Enligt lagen ( 1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott kan den 

som har beställt en båt - dvs. ett fartyg som inte utgör skepp - och har 
lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren förskott av pengar eller 

byggnadsämnen låta registrera ett därom upprättat skriftligt avtal hos 

Stockholms tingsrätt. Därefter har beställaren förmånsrätt i byggnads-
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:lmnena och vad som har tillverkats för hans räkning med törskotkt. 
Förmånsrätten utgår enligt 4 § 4 förmån~rättslagen ( 1970:979). Enligt 

nuvarande regler kan förmånsrätten inte utan vidare göras gällande, när 

utmätning av egendomen har skett för en annan borgenärs flirdran. Båt

beställaren måste därför, för att få sin rätt beaktad. själv söka utmätning i 

egendomen och få till stånd utmätning innan egendomen säljs. 

Det sist sagda gäller f.n. också den förmånsrätt som enligt 5 § första 

stycket I förmånsrättslagen tillkommer en hyresvärd eller jordägare i lös 

egendL1m. vilken hör till näringsverksamhet som en hyresgäst resp. 

arrendator driver och i vilken företagsinteckning kan meddelas. Förmåns

rätten avser en fordran på grund av hyres- eller arrendeavtalet. dock inte 

för större belopp än som svarar mot tre månaders hyra eller ett års 

arrendeavgift. Inte heller denna förmånsrätt kan f.n. - i motsats till bl.a. 

förmånsrätt enligt 5 § första stycket 2 förmånsrättslagen på grund av 

företagsinteckning- åberopas när utmätning av berörd egendom har skett 

för en annan borgenärs fordran. 

I LI B har även sädana förmånsberättigade borgenärer som har nämnts nu 

tillerkänts rätt att fä betalning, när egendom som omfattas av förmåns

rätten har blivit utmätt för en annan borgenärs fordran (8 kap. 12 och 13 

§§ ). En hyresvärds eller jordägares förmånsrätt har därvid jämställts med 

förmånsrätt på grund av företagsinteckning. De nya bestämmelserna bör 

emellertid inte gälla, när utmätningen har ägt rum före balkens ikraft

trädande. En bestämmelse härom har tagits upp i första stycket av före

varande paragraf. 
I fråga om beaktande av en fordran med allmän förmånsrätt. när 

egendom skall säljas exekutivt under konkurs, gäller f.n. att en borgenär. 
vars fordran är förenad med förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen, har 

rätt till betalning - förutom vid försäljning av egendom som avses i SfL 
och LIL - endast när försäljningen avser fartyg. som inte är infört i 
skeppsregistret eller i motsvarande utländska register, eller gods i fartyg 

eller i luftfartyg ( 139 § 4 mom. UL). Enligt 8 kap. 15 § andra stycket UB 

skall däremot en sådan fordran över lag kunna åberopas vid exekutiv för

säljning under konkurs av lös egendom (frånsett tomträtt). Detsamma 

föreslås gälla när en utmätt fordran drivs in under konkurs. Inte heller den 

nya bestämmelsen om beaktande av en fordran med allmän förmånsrätt 
bör emellertid gälla. när utmätning före ikraftträdandet av balken har skett 

av annan egendom än som avses i 139 § 4 mom. UL. Förevarande paragraf 

innehåller en föreskrift även härom. 

Det kan påpekas att 139 § 4 mom. UL och 8 kap. 15 §andra stycket UB 

även avser det fallet att den exekutiva försäljningen äger rum efter begäran 

av konkursförvaltaren enligt 71 § fjärde stycket KL. Eftersom en fordran 
som är förenad med allmän förmånsrätt enligt 10 § förmånsrättslagen även 

enligt nuvarande ordning kan åberopas vid exekutiv försäljning av sådan 

egendom som avses i 71 §fjärde stycket KL. har förevarande övergångs-
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bestämmelse begränsats till det fallet att försäljningen har föranletts av ut
mätning. 

196 * 3 mom. UL meddelas bestämmelser om ianspråktagande av hand

penningen. när vanlig lös egendom har sålts på auktion och anstånd har 

lämnats med betalningen av köpeskillingen. En förutsättning för ianspråk

tagande är att köpet blir ogiltigt till följd av att full betalning inte erläggs 

inom föreskriven tiJ. Bestämmelserna skall på grund av hänvisning i 96 a § 

tillämpas även vid försäljning under hand. 

I UH har bestämmelser om ianspråktagande av handpenning för mot

svarande fall tagits upp i 9 kap. 7 § tifr 9 § tredje stycket). De innebär viss 
ändring av vad som gäller f.n. Enligt 96 § 3 mom. UL skall sålunda, när ny 

försäljning äger rum. handpenningen användas till betalning bl.a. av kost

naderna för vård och förvaltning av egendomen under tiden mellan försälj

ningarna. Sådan kostnad får däremot enligt 9 kap. 7 § UB tas ut ur hand

penningen endast för tiden från det att inropet blev ogiltigt till dess att den 

nya auktionen ägde rum. 9 kap. 7 ~ UB innehåller vidare bestämmelser om 

handpenningens ianspråktagande i fall då egendomen inte blir såld vid den 

nya auktionen m:h då någon ny auktion inte hålls. Dessa bestämmelser. 

som saknar motsvarighet i UL. innebär möjligen ändring i vad som får 

anses gälla f. n. 

De nya bestämmelserna bör inte tillämpas, när den försäljning då hand

penning har lämnats har ägt rum före balkens ikraftträdande, vare sig tiden 

för erläggande av återstoden av köpeskillingen har gått ut före eller efter 

ikraftträdandet av UB. En föreskrift härom har tagits upp i andra stycket 

av förevarande paragraf. 

22 § Om ett skuldebrev som enligt äldre bestämmelser är intecknat i 
fartyg eller fast egendom pantförskrivs enligt 9 kap. 15 § i balken. upphör 
personligt betalningsansvar på grund av skuldebrevet. 

I paragrafen. som motsvarar 24 § i beredningens förslag, ges en bestäm

melse rörande äldre inteckningar i fartyg och fast egendom. 

I samband med att de nuvarande bestämmelserna om utmätning av 

pantbrev i fastighet och om åtgärder efter sådan utmätning infördes genom 

lagen (1971:495) om ändring i UL togs i övergångsbestämmelserna till 

samma lag upp en särskild föreskrift angående det personliga betalnings

ansvaret enligt äldre intecknade skuldebrev. I punkt 3 i nämnda över

gångsbestämmelser anges sålunda att om skuldebrev som enligt äldre 

bestämmelser är intecknat i fast egendom pantförskrivs enligt 91 b § UL, 

personligt betalningsansvar på grund av skuldebrevet upphör. I punkt 4 

andra meningen i övergångsbestämmelserna till lagen ( 1973: 1131) om 

ändring i UL har meddelats en liknande föreskrift beträffande skuldebrev 

som enligt äldre bestämmelser är intecknat i fartyg. 

Nämnda övergångsbestämmelser bör föras över till UBp och har tagits 
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upp i förevarande paragraf. Beträffande motsvarande fråga när pantför

skrivning sker av ett utmätt skuldebrev. som iir intecknat i luftfartyg eller 

reservdelar till luftfartyg. kan hänvisas till 9 kap. 16 §andra stycket UB. 

23 § Om en gäldenärs rätt till andel i inteåning i hans luftfartyg eller 
dii11ill hörande reservdelar har blivit utmätt och ett ärende angående 
avskrivning av det belopp som tillkommer gäldenären har tagits upp pti en 
inskrivningsdag före balkens ikraftträdande, skall 9 kap. 16 § i balken 
tilfämpas heträffande den handling på grund av vilken inteckning har 
meddelats för det avskrivna beloppet. 

När en gäldenärs rätt till inteckning i hans luftfartyg eller därtill hörande 
reservdelar eller till andel däri har utmätts före balkens ikraftträdande. 
skall di.:n tid inom vilken sökanden har att framställa yrkande enligt 9 kap. 
I 6 § första stycket jämfört med 14 §första stycket räknas från ikraftträdan
det. 

Paragrafen. som motsvarar 23 § i beredningens förslag. innehåller över

gångsbestämmelser med anledning av UB:s regler om åtgärder efter 

utmätning av ett skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller därtill 

hörande reservdelar. 

Enligt 30 ~ lagen ( 1955:227> om inskrivning av rätt till luftfa11yg gäller atl 

om den rätt till andel i inteckning som tillkommer ägaren av ett intt:cknat 

luftfartyg eller intecknade reservdelar. dvs. överhypotek. har blivit 

utmätt. intet:kningshavaren är skyldig att på begäran av utmätnings

mannen visa upp inteckningshandlingen för inskrivningsdomaren för 

avskrivning av det ägaren tillkommande beloppet. Därefter får på ansökan 

av utmätningsmannen inteckning meddelas på det avskrivna beloppet 

jämte ränta. En sådan inteckningshandling kan därefter säljas exekutivt. 

Bestämmelser om utmätningsmannens åligganden och om försäljningen 

finns i 91 § 2 mom. UL. 
Bestämmelser om åtgärder efter utmätning av pantbrev i skepp eller 

fa~tighet har tagits upp i 9 kap. 14 och 15 §§ UB. Bestämmelserna, som 

motsvarar 91 a § 3 mom. och 4 mom. andra meningen och 91 b § UL. 

innebär att antingen den intecknade egendomen skall direkt tas i anspråk 

genom försäljning eller det utmätta pantbrevet pantförskrivas till 

sökanden. Enligt 9 kap. 16 § UB skall dessa bestämmelser tillämpas även i 
fråga om ägarhypotek i luftfartyg eller reservdelar därtill. Förfarandet med 

utbrytning av ägarhypotek efter utmätning av ett skuldebrev som är 

inteckn<.it i luftfartyg eller reservdelar skall alltså inte tillämpas efter ikraft

trädandet av UB. 
Om en ny inteckningshandling på det belopp som tillkommer gäldenären 

redan har hunnit anskaffas före ikraftträdandet av UB. bör 9 kap. 16 § i 

balken tillämpas med avseende på den nya handlingen. Detsamma bör 

gälla, om ett ärende angående avskrivning på inteckningshandlingen 

annars har tagits upp på en inskrivningsdag före ikraftträdandet lifr över

gångsbestämmeberna till förslaget till ändring i 1955 års inskrivningslag). 
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f'örsta stycket i förevarande paragraf innehi'lllcr en föreskrift h;\rom. Den 

innebär att försäljning av handlingen inte fär ske. Sökanden kan i stället 

beg~ira att själva egendomen tas i anspråk. I annat fall pantförskrivs hand

lingen till honom. 

En begäran om att den intecknade egendomen skall tas i anspri\k skall 

enligt 9 kap. 14 * första stycket och 16 * UB framstiillas inom en månad 

frän utmätningen. Såvitt avser pantbrev i skepp eller fastighet iiverens

s!Limmer detta med gällande rätt. I fråga om ett skuldebrev som ;ir 

intecknat i lutifartyg eller reservdelar d;inill bör. n~ir utmätningen har ligt 

rum fore UB:s ikraftträdande. tiden för en sådan framställning räknas frtm 

ikraftträdandet (jfr punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen 1971 :49~ 

om ändring i UL samt övergångsbe-;tämmelserna till lagen 1971:1211 om 

iindring i UL). En föreskrift härom har tagits upp i andra stycket av före

varande paragraf. 

24 * Om ett skepp, som enligt punkt 2 övergångsbestämmelserna till 
lagen ( 1973: 1067) om ändring i lagen t 1966:454) om företagsinteckning 
omfattas av en sädan inteckning. skall säljas exekutivt enligt 10 kap. i 
balken. skall borgenären underrättas 0<.:h fordran som anmäls tas upp i 
sakägarförtec k ni ngen. 

Paragrafen, som motsvarar 22 § tredje stycket i beredningens förslag. 

innehåller en bestämmebe för det fallet att en företagsintcckning över

gångsvis gäller i registrerat skepp. 

Enligt 4 § första stycket I lagen (1966:454) om företagsinteckning gäller 

en sådan inteckning inte i bl.a. skepp eller skeppsbygge. Paragrafen erhöll 
sin nuvarande lydelse genom lag 1973: 1067, som trädde i kraft den I 

januari 1976. En företagsinteckning kan emellertid tidigare ha kommit att 

gälla i egendom som numera är att anse som skepp eller skeppsbygge. för 

sådana fall föreskrivs i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till nämnda lag

ändring att äldre bestämmcber fortfarande gäller beträffande den egen

domen. i fråga om ett skeppsbygge dock inte sedan det har registrerats. 

På grund härav behövs i fråga om skepp som omfattas av en förctags

inteckning en bestämmelse hur företagsinteckningen skall beaktas vid 

exekutiv försäljning enligt IO kap. UB. En sådan föreskrift har tagits upp i 

förevarande paragraf. 

Jag vill nämna att det inte har ansetts föreligga anledning att ta upp 

någon övergångsbestämmelse med tanke på äldre förlagsinteckningar, som 

enligt punkt 3 b i övergångsbestämmelserna till lagen om företagsinteck

ning övergångsvis gäller i skepp. luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg 

(jfr 22 § andra stycket i beredningens förslag till UBp; se vidare fjärde 

stycket i övergångsbestämmelserna till lagen 1967: 140 om ändring i UL. 

övergångsbestämmelserna till lagen 1967: 143 ang. ändrad lydelse av 4 och 

7 §~ lagen den 12 maj 1955 (nr 235) med särskilda bestämmelser om för

säljning av utmätt luftfartyg m.m. och punkt 4 i övergångsbestämmelserna 
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till 1.11.: hetrMfande skepp se prop. 1973: 167 s. 222 f). Med h:\nsyn till alt 

en tfrlagsinteckning inte får göras gällande hcträffande egendom som 

av~cs i nyssnämnda punkt vid utmätning och inte heller i konkurs. som 

in1r;idcr pä grunda\' en ansökan som görs efter den 30 juni 1977. torde man 

inte hehöva räkna med att den situation som avses i nyssnämnda punkt 3 b 

skall uppkomma efter balkens ikraftträdande. 

25 § Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 264 * sjölagen 
( 1891: 3.' s. I ) tillämpas heträffande ränta, som enligt punkt 14 eller 15 över
gangshestämmelserna till lagen (1973:!064) om ändring i sjölagen (1891:35 
'· I) skall i stället för sadant tillägg beräknas på kapitalbeloppet av en 
inteckning enligt äldre lag. 

Vad Sl'm sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fråga om båt 
som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen ( 1973: 1064) om 
iindring i sjölagen ( 1891 :35 s. 1) är upptagen i skeppsregistret. 

I denna paragraf, som motsvarar 25 § i beredningens förslag, ges vissa 

ytterligare övergångsbestämmelser beträffande exekutiv försäljning av 

registrerat skepp. 

Enligt punkt 14 i övergångsbestämmelserna till lagen ( 1973: 1064) om 

ändring i sjölagen skall den i 264 § sjölagen angivna ordningen med ett 

tillägg till pantbrevs belopp inte alltid tillämpas beträffande en inteckning 

S(1m har beviljats enligt äldre lag. I mät som aktualiseras inom viss över

gangstid skall sålunda på yrkande av en sakägare äldre bestämmelser 

tillämpas i fråga om borgenärens rätt till betalning ur medel som skall 

fördelas. I punkt 15 meddelas en kompletterande föreskrift beträffande 

äldre inteckningar. På grund av dessa bestämmelser skall övergångsvis i 

vissa fall ränta beräknas på en äldre inteckning i stället för tillägg. I 

enlighet härmed anges f.n. i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till Sfl_ att 
denna lags bestämmelser om tillägg skall tillämpas beträffande ränta. som 

enligt nyssnämnda övergångsbestämmelser i stället för sådant tillägg skall 

heräknas på kapitalbeloppet av en inteckning enligt äldre lag. En mot

svarande regel har tagits upp i första stycket av förevarande paragraf. 

I punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om ändring i 

sjölagen föreskrivs att om en inteckning har sökts eller beviljats i en båt 
före ikraftträdandet av sjölagsändringarna. båten och inteckningen skall 

tas upp i skeppsregistret. Till följd härav bör dessa båtar i exekutivt 

hänseende jämställas med registren:\de skepp. Punkt 6 i övergångsbestäm

melserna till Stl- och punkt 4 första meningen i övergångsbestämmelserna 

till lagen ( 1973: 1131) om ändring i UL innehåller också föreskrifter om att 

de nya bestämmelserna om registrerat skepp skall gälla i fråga om en båt. 

o;om är upptagen i skeppsregistret enligt punkt 5 i övergångsbestäm

melserna till 1973 års ändringar i sjölagen. En motsvarande föreskrift bör 

meddelas även nu och har tagits upp i andra stycket av förevarande para
graf. 
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26 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om tillägg enligt 6 kap. 3 ~jorda
balken tillämpas beträffande ränta. som enligt 26 eller 27 §lagen 11970:995) 
om införande av nya jordabalken skall i stället för sådant tillägg beräknas 
pä kapitalhclnppct av en inteckning enligt äldre lag. 

27 § Ränta som är intecknad enligt äldre bestämmelser eller en annan 
sadan fördran som ej lir bestämd till kapitalet tas upp i sakägarfoneck
ningen enligt balkens regler om fordringar med panträtt och beräknas 
därvid till det belopp som efter fem procent årlig ränta utgör fordringens 
värde på tillträdesdagen. Är det fråga om en livränta, skall dock beräk
ningen ske med ledning av 3 §lagen ( 1967:531) om tryggande av pensions
utfästelse m.m. 

28 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om nyttjanderätt. servitut och rätt 
till elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som besvärar 
fast egendom på grund av en upplåtelse enligt äldre bestämmelser. 

29 § Skall ersättning utgå till en innehavare av rätt till avkomst eller 
annan förmån. som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och 
ej bibehålls vid försäljning av egendomen, beräknas utdelning för det 
kapitalvärde till vilket förmånen i pengar eller varor etter oncns pris 
beräknas uppgå på tillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning 
tillämpas därvid 27 §. 

I dessa paragrafer meddelas vissa övergångsbestämmelser till reglerna i 

12 kap. UB om exekutiv försäljning av fast egendom. Paragraferna 

motsvarar 26 § första stycket och 27-29 §§ i beredningens förslag. 

26 ~ innehåller bestämmelser om ränta i stället för tillägg på äldre inteck

ningar. I 27-29 §§ har tagits upp bestämmelser som avser äldre rättigheter 

i fast egendom. vilka har utmönstrats genom nya JB men som på grund av 

äldre upplåtelser finns kvar övergångsvis. De sålunda föreslagna bestäm

melserna i 26-29 §§ UBp motsvarar utan sakliga ändringar punkt 3 och 

5- 7 i övergångsbestämmelserna till FtL. Med hänsyn härtill torde någon 

närmare redogörelse för bestämmelserna inte vara påkallad. Det kan på

pekas att någon motsvarighet inte behövs till punkt 4 i nämnda övergångs

bestämmelser om en ointecknad fordran på ogulden köpeskilling. En 

sådan fordran kan inte göras gällande vid en fastighetsförsäljning efter 

balkens ikraftträdande (jfr 5 § JP). 

Beträffande motiven till nyssnämnda övergångsbestämmelser i FtL kan 

hänvisas till prop. 1971:20 s. 283 ffoch 558. 

Övergångsbestämmc/ur till 13 och 14 kap. UB 

30 § När en exekutiv försäljning har ägt rum eller en utmätt fordran har 
drivits in före balkens ikraftträdande, gäller äldre lag i de avseenden som 
regleras i 13 och 14 kap. i balken. 

Vad som sägs om återvinning i 153 § utsökningslagen (1877:31 s. I) gäller 
fortfarande, när ett beslut om fördelning har meddelats enligt äldre lag. 
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Paragrafen. som motsvarar 30 § i beredningens förslag. innehåller över

gfrngsbestämmclser som avser redovisning av influtna medel och verkan 

av en exekutiv försäljning m.m. 

I 13 kap. UB meddelas bestämmelser om redovisning. däri inräknat för

delning och utbetalning, av medel som har influtit i mål om utmätning. 

Bestämmelserna innebär inte några större sakliga ändringar i vad som 

gäller f.n., men en del olikheter föreligger. Av dessa kan här nämnas 

följande. 

Sammanträde för fördelning av köpeskillingen m.m. skall vara obliga

toriskt endast efter försäljning av egendom som avses i 10-12 kap. I övrigt 

skall fördelningssammanträde hällas när det är oklart hur medlen skall 

fördelas (4 h Befogenheten för överexekutor enligt 151 § 3 mom. lJ L att i 

vissa fall själv pröva en tvist har i UB ersatts av en motsvarande befogen

het för kronofogdemyndigheten och därvid vidgats till att gälla efter 

utmätning av all slags egendom (7 ~ tredje stycket). En s.k. sekundärför

delning behöver inte ske annat än i ett visst angivet fall (8 §). En generell 

bestämmelse ges om avräkningsordningen i enskilda mål ( 13 §). För ut

betalning av medel innan ett fördelningsbeslut har vunnit laga kraft krävs 

enligt UB säkerhet i princip bara när fördelningen har skett vid ett för

delningssammanträde ( 14 § 4). Motsvarighet saknas till bestämmelsen i 153 

§ UL om rätt för gäldenären att vid domstol väcka talan om återvinning 

mot en borgenär. som utan gäldenärens medgivande har tillerkänts 

betalning ur utmätt egendom, trots att egendomen inte hade utmätts för 

hans fordran och denna inte heller var fastställd av en domstol. 

Aven om 13 kap. UB inte innehåller så stora nyheter, synes det inte 

lämpligt att kapitlet tillämpas i mål, i vilka exekutiv försäljning eller in

drivning av en utmätt fordran har ägt rum före ikraftträdandet av UB. 

Redovisning (däri inräknat fördelning och utbetalning) av influtna medel 
har ett nära samband med försäljningen resp. indrivningen. Dessutom kan 
de olika åtgärder som innefattas i redovisning ofta inte genomföras i ett 

sammanhang. Svårigheter kan lätt uppstå, om äldre och nya bestämmelser 
skall tillämpas på olika led efter en exekutiv försäljning eller efter in

drivning av en utmätt fordran. På grund härav föreslås att äldre bestäm
melser om redovisning skall gälla, när exekutiv försäljning eller indrivning 

har ägt rum före ikraftträdandet. 

I 14 kap. UB ges bestämmelser om verkan av en exekutiv försäljning 

m.m., vilka även är av betydelse i fråga om rättsverkningarna av en för

delning och utbetalning av medel. Kapitlet reglerar verkan av en för

säljning och en indrivning i förhållande till bl.a. en tredje man. Bestäm

melserna saknar till stor del motsvarighet i gällande rätt. Den för rätts

följderna avgörande åtgärden är försäljningen resp. indrivningen. De nya 
bestämmelserna bör inte tillämpas när försäljningen eller indrivningen har 

ägt rum före balkens ikraftträdande. 
I enlighet med det anförda föreskrivs i första stycket av förevarande 
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paragraf att när en exekutiv försäljning har ägt rum dler en utmiitt fordran 

har drivits in före balkens ikrafttriidande. äldre lag gäller i de avseenden 

som regleras i U och 14 kap. i balken. I frhga om prövning av en tvist i 

samband 111<.'d en fördelning innehiir bestämmelsen att vad som s;igs i n 
kap. 7 §tredje stycket UB inte kan tillämpas. när utmätt egendom har snits 

eller en utmätt fordran har drivits in före balkens ikrafttriidande. Däremot 

fär i sildant fall 151 § 3 mom. LI L tillämpas, om fön.lelningsfragan är 

anhängig h<)S överexekutor. 

Som har nämnts i det föregående innehl\ller inte UB någon motsvarighet 

till bt·stämmelscn i 153 ~ UL om rätt för gäldenären att väcka talan om 

ätervinning i vissa fall. Möjligheten att väcka sadan talan bör stå öppen för 

gäldenären. när ett fördelningsbcslut har meddelats enligt äldre lag. vare 

sig före eller efter UB:s ikraftträdande. En bestämmelse härom har tagits 

upp som ett andra stycke i förevarande paragraf. 

Ö1·ergå11gsbe.1·tiimmelsc till 15 kap. UB 

31 § När medel före ikraftträdandet av balken har innehällits enligt ett 
beslut om införsel, gäller 24 !I införsellagen (1968:621) i fråga om befrielse 
för gäldenären från hetalningsskyldighet. 

Denna paragraf innehåller en övergångsbestämmelse rörande en 

införselgäldenärs betalningsskyldighet sedan medel har innehållits av 

arbetsgivaren. Paragrafen saknar motsvarighet i beredningens förslag. 

Enligt 24 ~införsellagen gälkr över lag att sedan medel har innehållib av 

en arbetsgivare på grund av ett beslut om införsel. gäldenären inte längre 

är betalningsskyldig för den del av fordringen som motsvaras av det inne

hållna beloppet. även om detta inte kan tas ut hos arbetsgivaren. I mot

svarande bestämmelse i UB ( 15 kap. 21 §) har befrieben från betalnings

skyldighet när införsel sker för underhållsbidrag begränsats till det fallet 

att införselfordringen tillkommer en allmän försäkringskassa enligt 15 § 

lagen (1964: 14:1) om bidragsförskott (omtryckt 1976:277,l. I andra fall av 

införsel för underhållsbidrag skall gäldenären befrias från sin betalnings

skyldighet för innehl\llet belopp först i och med att införselborgenären fär 

betalt. 

När medel före balkens ikraftträdande har inneMllits enligt ett beslut om 

införsel för underhållsbidrag. som tillkommer den underhällsberättigade 

själv, har gäldenären enligt nuvarande regler befriats från ~itt betalnings

ansvar. Den nya regleringen bör inte tillämpas i sådana fall. En föreskrift 

härom har tagits upp i förevarande paragraf. 

Övcr[.:l111xsbcstämmclscr till 16 kap. UB 

I fråga om verkställighet av kvarstad för fordran ~kall enligt 16 kap. 13 ~ 

U B flera föreskrifter angående utmätning tillämpas. I 18- 20 § § U Bp 
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meddelas övergångsbetämmelser till vissa av dessa föreskrifter. Hänvis

ningen i 16 kap. 13 § UB till riu ifrågavarande föreskrifter i UB får anses 

omfatta även övergångsbestämmelserna till dessa. Några särskilda över

gångsbestämmelser till 16 kap. 13 § UB utöver en som avser skingringsför

bud torde därför inte behövas. 

32 § När en ansökan om avhysning har gj011s före ikraftträdandet av 
balken. skall vid tillämpning av 16 kap. 5 §i balken den tid om sex månader 
som anges där räknas från ikraftträdandet. 

I 16 kap. 5 § UB föreskrivs att om den som har ansökt om avhysning 

lämnar anstånd med avhysningen och anståndet varar över s.::x månader 

från dagen för ansökningen. denna skall förklaras förfallen. om inte 

särskilda skäl föranleder att ytterligare anstånd godtas. U L innehåller 

däremot inte någon bestämmelse om anstånd med avhysning som lämnas 

av sökanden. I praktiken lämnar emellertid en sökande ofta anstånd. vilket 

brukar godtas av kronofogdemyndigheten. Det är dock tveksamt vad som 

närmare gäller beträffande ett sådant anstånd. 

Det synes inte lämpligt att den nya bestämmelsen i 16 kap. 5 § UB utan 

vidare blir tillämplig på mål. i vilka ansökningen har gjorts före UB:s ikraft

trädande. I så fall skulle vissa ansökningar kunna förklaras förfallna kort 

tid efter ikraftträdandet eller t.o.m. i och med ikraftträdandet. En över

gångsbestämmelse bör därför meddelas i saken. För enkelhetens skull 

föreslås för alla fall, när en ansökan om avhysning har gjorts före ikraft

trädandet av UB. att sexmånaderstiden i 16 kap. 5 §skall räknas från ikraft
trädandet. 

33 § I fråga om skingringsförbud som har meddelats enligt utsöknings
lagen (1877:31 s. I) eller annan lag tillämpas vad som sägs i balken om 
kvarstad. 

I denna paragraf meddelas en bestämmelse om skingringsförbud som 

har beviljats före balkens ikraftträdande. Den motsvarar bl.a. 31 § andra 
stycket i beredningens förslag. 

UB utgår från att de nuvarande säkerhetsåtgärderna kvarstad och sking
ringsförbud skall föras samman till ett institut, benämnt kvarstad. Denna 

avsikt fullföljs nu i förslaget till ändring i RB. 

Enligt UL beslutas kvarstad och skingringsförbud av överexekutor. Åt

gärderna kan meddelas till säkerhet antingen för en fordran eller för bättre 

rätt till viss egendom. När skingringsförbud har meddelats enligt U L, bör 

efter UB:s ikraftträdande balkens bestämmelser om kvarstad tillämpas i 

den mån det låter sig göra. Detsamma gäller skingringsförbud enligt annan 

lag. En bestämmelse härom har tagits upp i förevarande paragraf. 

Bestämmelsen innebär att även vad UB innehåller om säkerställande av 

en kvarstad i princip skall tillämpas. Det kan därför bli aktuellt för krono-

10 Riksda{!etl 1980181. I sam/. /\'r 84 
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fogdemyndigheten att vidta kompletteramk åtgärder. Bestämmelserna i h 

kap. U B ger därvid kronofogdemyndigheten viss frihet att förfara efter 

omständigheterna. För att aktuell egendom skall tas i förvar. förseglas 

eller märkas ~om kvarstadsbelagd bör krävas att en särskild bcg:iran 

därom framställs. I fråga om bl.a. fas1 egendom kan det bli aktuellt att ta i 

förvar pantbrev som ägaren innehar. Anmälan till inskrivningsmyndig

heten bör ske på. samma sätt som betrliffan<le en kvarstad. vilken har 

beviljats före balkens ikraftträdande. 

Jag vill påpeka att balkens bestämmelser om kvarstad utan vidare ;ir 

tillämpliga i fråga om kvarstad som har medddats före ikraftträdandet, 

vare sig den har beslutats av en domstol eller av överexekutor. A ven när 

beslutet har verkställts före ikraftträdandet, gäller UB:s bestämmelser i 

tillämpliga delar. t.ex. beträffande rättsverkan av åtgärden. 

I UB har förutsatts an kvarstad på inteckningsbar egendtim skall 

medföra inh:ckningsförbud tfrånsett företagsinteckning) och att en anteck

ning om kvarstaden görs i vederbörligt register Ufr f.n. beträffande skepp 

och skeppsbygge 38 9 första stycket 4 och 283 ~ första stycket 6 sjölagen). 

Även kvarstad (och skingringsförbud) som gäller vid balkens ikraft

triidande hör om möjligt antecknas. Föreskrifter om underriittelst~ till 

registermyndigheten kan meddelas av rege1ingen. Därvid fär övervägas 

om del i sådana fall bör krävas en särskild begäran av den som har sökt 

åtgärden. 

Ö1·er!(ånRshcstiimmc/ser till 17 /.:.ap. UR 

34 * När utmätning eller annan verkställighet har ägt rum före balkens 
ikraftträdande. tillämpas äldre lag i fräga om kostnader i målet. Bestäm
melserna i 17 kap. t 2 § i balken gäller dock. när en tvi.,;t vid en fördelning 
av medel prövas av kronofogdemyndigheten enligt 13 kap. 7 § tredje 
stycket. 

I mål som dter ikraftträdandet handläggs av överexekutor tillämpas 
äldre lag i fråga om kostnader även i andra fall än som anges i första 
stycket. 

Denna paragraf. som motsvarar 34 ~ i beredningens förslag, reglerar 

kostnadsfrågan i övergångsförhållanden. 

I 17 kap. U B meddelas bestämmelser om förrättningskostn..ider i utsök

ningsmål. som skall ersätta 198 och 199 ~§ UL. Förrättningskostnader 

motsvaras f.n. av exekutionsavgifter -- Ut">ökningsavgift. försäljnings

avgift och tilläggsavgift enligt exekutionsavgiftskungörelsen 

( 1971: !027). Liksom hittills skall någon kostnadsersättning inte tas ut i må.I 

om införsel. Gentemot staten skall sökanden i princip liksom f.n. svara för 

förrättningskostnaderna. men UB innehåller bestämmelser som i vissa fall 

begränsar k.ostnadsansvaret ( 17 kap. 3 och 4 ~§ ). Enligt UB skall som regel 

kostnaderna tas ut av svaranden. Beträffande annan verkställighet än 
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utmiitninµ far kl)Stnadi.:rna f.n. tas tll hos svaranden endast om exekutions

ritcln innehåller en föreskrift Järnm ( 199 § I mom. ULJ. Enligt UB får 

däremlll lwsrnaJcrna vid sädan verkstillighct utsökas hos svaranden. om 

inte annat följer a\' exekutillnstitcln ( 17 kap. 8 §första stycket). 17 kap. llB 

innehåller ii'>'en dl par andra nvheter i fråga om klistnader hos kronofogde

myndigheteri, bl.a. röraride kostnaden for verkställighet av en säkerhcts

åtgärd 19 §första s1yckell. 

Det torde inte vara Himpligt att göra de nya bestämmelserna tillämpliga i 

redan anhiingiga mfll. i vilka utmätning eller annan verkställighet redan har 

skett vid halkefö ikrafttriidande. Oe nya bestämmelserna hör inte heller i 

annat fall gälla i mal som handliiggs av övcrexekutor efter ikraftträdandet. 

I UB saknas motsvarighet till den ht'fogcnhet som överexekutor har enligt 

197 § U L att ålägga den förlorande parten skyldighet att ersätta motpartens 

kostnader i målet. 

I 17 kap. 12 § t:B meddelas bestämmelser om kostnader i en fördelnings

! vist som kronlifogdemyndigheten själv prövar enligt 13 kap. 7 § tredje 

stycket. Enligt första stycket i paragrafen skall 18 kap. RB tillämpas i fråga 

om sädana kostnader. I en fördelningstvist som enligt 1.51 § 3 mom. UL 

prövas av övi.:rexekutor gäller däremot f.n. den allmänna bestämmelsen i 

197 ~ U Lom kostnader i utsökningsmål. I andra stycket av 17 kap. 12 ~ UB 

ge'> en hestämmelse om verkställighet av kronofogdemyndighetens beslut 

om ersättningsskyldighet enligt första stycket. Bestämmelserna i 17 kap. 12 

9 bör tilliimpas ~i\. snart en fördelningstvist prövas av kronofogdemyndig

heten enligt halkens bestämmelser (jfr 30 § UBp). 

I enlighet med det anförda föreskrivs i första stycket av förevarande 

paragraf att när utmätning eller annan verkställighet har ägt rum före 

balkt:ns ikraftt r:idande. :i Idre lag skall tillämpas i fråga om kostnader i 

1 .. 1'tlet. Bestämmelserna i 17 kap. 12 ~ UB gäller dock när en tvist vid en för

delning av medel prövas av kronofogdemyndigheten enligt 13 kap. 7 § 

tredje stycket. I andra stycket anges att i mål som efter ikraftträdandet 

handHiggs av överexckutor iildre lag tillämpas i fråga om kostnader även i 

andra fall än som anges i första stycket. 

Ö1·agcl11;.:sht'stii111111elscr till 18 kap. UB 

35 § I fräga om talan mnt beslut som har meddelats av utmätnings
mannen före halkens ikraftträdande och förfarandet hos överexekutor i 
mi'llet tillämpas äldre lag. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. utsökningslagen 
( 1877:31 ~. I) gäller dock endast om egendom som avses där har sålts före 
balkens ikrnftträdande. 

Heträffande talan mot beslut av överexekutor och förfarandet i hovrätten 
i målet tillämpas äldre lag. 

I fråga om talan mot hovrättens beslut i mål som har fullföljts frän över
exekutor och förfarandet i högsta domstolen i målet tillämpas också äldre 
lag. 
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I paragrafen ges hestämmclser nm klagan över heslut av utmiitnings

mannen. som har meddelats före balkens ikraftträdande. samt mot över
exekutors heslut 11ch mot hovrättens beslut i mi:ll som har fullföljts fran 

överexekutor. Paragrafrn motsvarar 35 och 36 §§ i beredningens förslag. 

Enligt 18 kap. UB skall talan mot kronofogdemyndighetens beslut foras i 

hovrätten. De nya bestämmelserna bör i princip inte tillämpas, när beslutet 

har meddelats före halkens ikraftträdande. Beträffande sådant beslut bör i 

stället äldre lag tillämpas och talan ske hos överexekutor. En annan 

ordning är knappast möjlig i praktiken. Även i fråga om den formella 

handläggningen hos övercxekutor bör äldre lag tillämpas tjfr .'i§ UBpl. 

I enlighet härmed anges i första stycket första meningen av förevarande 

paragraf att äldre lag skall tillämpas i fråga om talan mot beslut. som har 
meddelats av utmätningsmannen före balkens ikrafttriidande. och i fråga 

om förfarandet i mälet hos överexekutor. Beträffande mälets avgörande i 
sak skall överexekutor däremot tillämpa UB:s bestämmelser med de av

vikelser som följer av UBp. Med anledning av vad en remissinstans har 

anfört vill jag päpeka att med uttrycket .. i fräga om talan·· avses hos vilken 

myndighet talan skall ske (Överexekutor). förbud mot talan, sätt och tid för 

talans förande samt vad som har samband härmed. Målets behandling hos 

överexekutor omfattas däremot inte av nämnda uttryck. 

F.n. gäller i allmänhet inte någon bestämd klagotid för en tredje man 

som vill överklaga en utmätning. Beträffande fast egendom eller ett skepp. 

en andel däri eller en villkorlig äganderätt till ett skepp eller en andel däri 

föreskrivs emellertid i 201 § 4 mom. UL att sedan sådan egendom har sålts 

exekutivt. utmätningen inte får övi::rklagas annat än i samband med klagan 
över försäljningen. För exekutiv försäljning som har ombesörjts av över

exekutor gäller enligt 213 § 2 mom. UL en besvärstid av tre veckor från 
försäljningsdagen. 

Bestämmelsen i 201 § 4 mom. LiL saknar motsvarighet i UB och bör inte 

tillämpas. när egendom av angivet slag säljs först efter balkens ikraft

trädande. En bestämmelse i enlighet härmed har tagits upp som en andra 
mening i första stycket. 

Enligt nuvarande ordning gäller inte heller någon bestämd klagotid i 

vissa andra fall än som har angetts i det föregående. Som exempel kan 

nämnas att klagan över utmätningsmannens bt.·slut enligt införsellagen inte 

är inskränkt till viss tid (25 §införsellagen). Detsamma gäller enligt 201 ~ 3 

mom. UL, när utmätning har skett av lön o.d. i den ordning som föreskrivs 

i 67 a-67 d §§eller av annan egendom i fall som sägs i 67 c § 2 mom. En 

försäljning som har verkställts av utmätningsmannen kan också överklagas 

utan tidsbegränsning. 

Det är knappast troligt att någon, i fall då klagotiden inte är tidsbe

gränsad. först efter utgången av år 1982 (jfr 5 § UBpJ önskar överklaga ett 

beslut. som har meddelats av utmätningsmannen före balkens ikraft

trädande. Det torde därför saknas anledning att meddela någon särskild 
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h1.•,1iimmelst: för ~tidana fall. Skulle det likväl någon gang inträffa att 

klagan anförs efter niimnda tidpunkt. skall pä grund av förevarande 

paragraf i departemenhförslaget äldre hestiimmelser tillämpas. Det 

innehiir bl.a. att vederbörande länsstyrelse i egenskap av överexekutor 

skall pröva klagan. En sädan ordning kan inte väntas medföra nilgra 

nlägenheter. Vid behov kan nägon utanför länsstyrelsen förordnas att 

tjänstgöra som överexekutor <jfr I ~ 3 mom. U Ll. 

Det är tydligt att äldre bestämmelser bör tillämpas i fraga om klagan 

över övercxekutors beslut <däri inräknat vad som i UL benämns utslag). 

vare sig beslutet har meddelats före UB:s ikraftträdande eller meddelas 

först därefter. 
Betriiffande förfarandet i hovrätten innehåller U B vissa avvikelser i för

hållande till vad som gäller f.n. Det bör också beaktas att UB inte är 

tillämplig på frågan om förordnande om säkerhetsätgärder eller hand

rackning. Förfarandet i hovrätten bör därför följa äldre lag när talan har ägt 

rum enligt äldre bestämmelser. 

Aven balkens bestämmelser om fullföljd av talan till högsta domstolen 

avYiker något från vad som gäller nu . .Ä.ldre bestämmelser härom hör fort

farande tillämpas i mål som har fullföljts till hovrätten frän överexekutor. 

Ckksä i fraga om förfarandet i högsta domstolen innebär UB vissa mindre 

ändringar av vad som gäller nu. Dessa ändringar. som har samband med 

övriga bestämmelser om besvär i utsökningsmäl. bör inte tillämpas i mål 

som härrör frän överexekutor. 

Andra och tredje styckena i förevarande paragraf har avfattats i enlighet 

med det sagda. Beträffande prövningen i sak av ett från överexekutor över

klagat mål skall hovrätten och högsta domstolen tillämpa UB, med de av

vikelser som följer av UBp. 

Andra bcstämmelst•r 

36 § Reseförbud som har meddelats enligt utsökningslagen ( 1877:31 s. l) 
upphör att gälla. när balken träder i kraft. 

Frågan om hävande av en säkerhetsåtgärd som har beviljats enligt 
utsökningslagen prövas av domstol eller, om talan ej har väckts i saken, av 
övercxekutor. 

Enligt 187 § UL kan övere.xekutor under vissa förutsättningar meddela 

en gäldenär reseförbud till säkerhet för borgenärens fordran. I det nu 

framlagda förslaget till ändring av 15 kap. RB ges domstol befogenhet att 

förordna om säkerhetsåtgärder även innan talan har väckts i saken. Därvid 

har inte tagits upp någon motsvarighet till nämnda bestämmelse om rese

förbud. Samtidigt föreslås att den möjlighet att meddela sådant förbud i 

anhängiga mål som finns f.n. avskaffas. 
Till följd härav bör ett reseförbud, som har älagts av överexekutor enligt 
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UL. urphöra att gälla i och med att UH träder i kraft. En föreskrift härom 

har tagits upp i första stycket av förevarande paragraf cifr punkt 2 i iiver

gängsbestiimmelserna till förslaget om ändring i RB l. Av h~.-;tiimmelse11 

följer att även ett eventuellt häktningsbeslut. som kan ha meudelats vid 

övertr~idclse av ett rcseförbud ( 187 * 2 mom. andra menint;en U I.). upphlir 
att gälla vid balkens ikraftträdande. 

Här kan påpekas att ett heslut av övercxekutor enligt 184 * L' L 1lm 

särskild kvarstad pil blivande avkastning av fast egendom best[ll' ii•en efter 

balkens ikraftträdande. trots att någon motsvarighet till denna möjlighet 

inte har tagits upp i de föreslagna nya bestämmelserna om kvarstad \jfr 7 s 
UBp och motiven därtill). 

Mål angående kvarstad eller skingringsförbud som är anhiingigt hos 

övercxekutor vid balkens ikraftträdande skall enligt 5 § föNa stycket U Bp 

fortfarande handläggas av denne. Vid målets avgörande skall de nya 

bestämmelserna i 15 kap. RB tillämpas. Har sökanden yrkat skingrings

förhud. bör överexekutor behandla målet som om kvarstad hade begtirts. 

En säkerhetsåtgärd som har beviljats av överexekutor förutsätter for sitt 

bestånd att talan väcks inom viss tid vid domstol eller i annan ordning ( 188 

§ UL). Åtgärden kan emellertid hävas. om gäldenären i fråga om k varslad 

eller skingringsförbud som har beviljats till säkerhet för en fordrnn ställer 

säkerhet eller om skäl för åtgärden annars inte längre föreligger. Fd1ga11 

om åtgärdens hävande prövas av överexekutor eller av Jomstolen. om 

talan har väckts i saken ( 189 och 190 *§ UL). Domstolen prövar ocksä 

frågan om hävande av en säkerhetsåtgärd som den själv har beslutat ( 15 
kap. 6 § och 26 kap. 6 § RBJ. 

Efter balkens ikraftträdande bör frågan om hävande av en säkerhets
åtgärd som överexekutor har beslutat prövas av domstol. Så fangc tahrn 

inte har väckts i saken bör dock prövningen lämpligen ankomma pä övcr

exekutor. 
Eftersom det med hänsyn till bestämmelsen i 5 § första stycket bn 

föreligga någon tvekan vem behörigheten skall tillkomma, har en ut

trycklig föreskrift i saken tagits upp i andra stycket av förevarande para

graf. Bestämmelsen avser även beslut som har meddelats enligt UL av hov

rätten eller högsta domstolen. Om rättegång pågär i saken, tillkommer 

befogenheten att pröva frågan om hävande av säkerhelsätgärdcn den 

domstol där rättegången är anhängig (jfr 15 kap. 8 § andra ~tycket i 

förslaget till ändring av RB). Har talan väckts i annan ordning än i 

rättegång, bör den domstol, som enligt 15 kap. RB är behörig att förordna 

om en säkerhetsåtgärd när rättegång inte är anhängig, också anses behörig 

att pröva frågan om hävande (jfr 15 kap. 5 § första stycket i nämnda 

förslag). Några praktiska olägenheter av en sådan ordning torde inte 

behöva befaras. Den part som vill ha åtgärden upphävd får framställa en 

begäran härom. 
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37 § V;id som i siirskild lag eller annan författning iir föreskrivet om 
skingringsförhud skall i stället avse kvarstad. 

Har överexekutor beviljat en siikerhctsf1tghrd enligt annan lag iin utsök
ningslagcn ( 1877:3 f s. I). tilliimpas 36 §. 

Denna paragraf. som motsvarar 32 * i beredningens förslag. ger vissa 

föreskrifter om siikerhetsi'ttgiirder som meddelas enligt annan lag än U L. 

I flera lagar finns det bestämmelser om k varslad och skingringsförbud 

som anknyter till reglcrmi diirom i UL eller RB. I det följande föreslås 

iindringar i flera sådana lagar. Med tanke pft författningar som inte ändras 

sägs i första stycket av förevarande paragraf att vad som i särskild lag eller 

annan författning är föreskrivet om skingringsförbud i stället skall avse 

kvarstad. 

Andra stycket i paragrafen innehäller beträffande säkerhetsfttgärder. 

som överex.:kutor har beviljat enligt annan lag än UL. en h~invisning till 36 

§. Hiinvisningen innebiir bl.a. att frågan om hiivandc av en säkerhetsåtgiird 

när talan i saken lir väckt skall prövas av domstol. Ett meddelat reseförbud 

skall omedelbart upphöra att gälla vid ikraftträdandet. 

38 § Vad som i siirskild lag eller annan författning sägs om utmätnings
mannen skall i stiillet avse kronofogdemyndigheten. 

Talan mot beslut. :.;om efter balkens ikraftträdande meddelas av krono
fogdemyndigheten enligt särskild lag eller annan fö1fattning. skall föras i 
hovrätten i stället för h,is övcrexekutor. 

I paragrafen. som motsvarar 37 § i beredningens för~lag. meddelas vissa 

föreskrifter om mäl som enligt särskilda författningar skall prövas av 

utmätningsmannen. 

Termen utmätningsman förekommer i åtskilliga lagar och andra författ

ningar vid sidan av U L u(;h Jär1ill anslutande författningar. I de lagar som 

nu föresläs ändrade föreslås att termen utmätningsman byts ut mot termen 

kronofogdemyndighet. Pi\ motsvarande jätt avses ordet kronofögde

myndighet anv~indas i stället för utmätningsman i de nya verkställighets

föreskrifter som förutsätts meddelas senare. Man får likväl räkna med att 

termen utmätningsman kommer att finnas kvar i en del lagar och andra 

fö1fattningar. För att det skall bli fullt klart vad som i fortsättningen avses 

därmed före~lä.s i första stycket av förevarande paragraf en generell 

bestämmelse om att vad som i särskild lag eller annan författning sägs om 

utmätningsmannen i stället skall avse kronofogdemyndigheten. 

Beträffande talan mot beslut eller åtgärder av utmätningsmannen anges i 

vissa författningar uttryckligen att talan skall föras hos överexekutor. I 

andra författningar förutsätts samma ordning gälla utan stöd av någon 

uttrycklig föreskrift. Som hai framhållits i det föregående bör vid UB:s 

ikraftträdande hovrätten över lag bli besvärsinstans i stället för över

exekutor. Aktuella författningar bör i allmänhet ändras i enlighet härmed. 
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Vissa förfall ningar kan dock bli oförändrade. Pi\ grund härav har en före

skrift i saken tagits upp som ett andra stycke i förevarande paragraf. 

Bestiimmelsen blir tilliimplig vare sig författningen innehåller en uttrycklig 
föreskrift om alt talan skall föras hos övercxekutor eller detta endast är 

förutsatt. Den sålunda iindradc instansordningen har emellertid avseende 

endast på beslut som meddelas efter balkens ikraftträdande (jfr 35 § första 
stycket och 40 SI. 

39 § Mål, som enligt särskild lag eller annan författning skall prövas av 
överexekutor rn.:h ej avser klagan över en kronofogdemyndighets beslut, 
skall i stället handläggas av kronofogdemyndigheten. 

Mål enligt särskild lag eller annan författning som är anhängiga hos över
cxckutor vid balkens ikraftträdande skall även därefter handläggas av 
överexekutor, om ej annat följer av tredje stycket. 

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över beslut av 
kronofogdemyndigheten upphör senast vid utgå.ngen av å.r 1982. Må.I av 
sådan art som enligt de nya bestämmelserna skall handläggas av en krono
fogdemyndighet får dock även dessförinnan överlämnas till en behörig 
kronofogdemyndighet, om det :ir lämpligt. 

Denna paragraf innehåller föreskrifter angående mål, som enligt 

särskilda författningar skall prövas av överexekutor. Den motsvarar 38 § i 

beredningens förslag. 

Förutom i den lagstiftning som ersätts av UB finns i åtskilliga andra 

fölfattningar bestämmelser som ålägger överexekutor uppgifter av skilda 

slag. I allmänhet har dessa uppgifter anknytning till överexekutors 
exekutiva verksamhet. såsom att förordna om verkställighet eller hand

räckning eller att sälja fast eller lös egendom. I andra fall är det exekutions
rättsliga sambandet mera lösligt eller saknas sådant samband. Som 
exempel kan nämnas att överexekutor tar emot nedsättning av pengar 

enligt lagen ( 1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande i 
allmänt förvar eller enligt 12 kap. 21 eller 44 § JB och att överexekutor i 

vissa fall utser skiljeman m.m. enligt lagen ( 1929: 145) om skiljemän. Ett 

annat fall är att överexekutor enligt 17 ~ lagen (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på. förmögenhetsrättens område kan förklara en 

fullmakt som har förkommit kraftlös. 
I det föregå.ende (avsnitt 5) har jag anfört vissa synpunkter på frågan 

vilka myndigheter som bör överta överexekutors uppgifter enligt särskilda 

författningar. Vad som sägs där innebär att uppgifter som har direkt 

anknytning till den exekutiva verksamheten. frånsett uppgiften att 

förordna om säkerhetsåtgärder och handräckning. bör tillkomma krono

fogdemyndigheten. medan övriga uppgifter i allmänhet bör flyttas till 

andra myndigheter (tingsrätten resp. länsstyrelsen). De nu aktuella 

lagförslagen och det tidigare remitterade förslaget till handräckningslag 

m.m. innehå.ller förslag till överflyttning av de flesta uppgifter som f.n. 

ankommer på överexekutor. Förslag framläggs sålunda bl.a. beträffande 



Prop. 1980/81: 84 Prumulgationslugen 153 

alla de uppgifter som har ansetts böra föras till andra myndigheter än 
kronofogdemyndigheten. 

Med tanke på lagar och andra författningar, som inte föreslås ändrade 

och beträffande vilka överexekutors uppgifter bör flyttas till kronofogde

myndigheten. har i första stycket av förevarande paragraf tagits upp en 

bestämmelse, enligt vilken målen i fortsättningen skall handläggas av 

kronofogdemyndigheten. 
I paragrafens andra stycke föreslås att mål enligt särskild lag eller annan 

författning som är anhängiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande 

skall även efter ikraftträdandet handläggas av överexekutor. om inte annat 
följer av tredje stycket (jfr 5 §första stycket). I tredje stycket föreskrivs att 

överexekutors befattning med mål som inte avser klagan över beslut av 
kronofogdemyndigheten upphör senast vid utgången av år 1982. Mfil av 

sådan art som enligt de nya bestämmelserna skall handläggas av en krono

fogdemyndighet får dock även dessförinnan överlämnas av överexekutor 
till en behörig kronofogdemyndighet. om det är lämpligt (jfr 5 § andra 

stycket). 
Vad som sägs i tredje stycket första meningen om klagan över beslut av 

kronofogdemyndigheten innefattar även fall då ett beslut. enligt lydelsen i 

den äldre författningen, har meddelats av utmätningsmannen. Det kan 
vidare påpekas att i fall då en lag, som ålägger överexekutor en viss 

uppgift. föreslås ändrad, övergångsbestämmelser har tagits upp i förslaget 
till ändring av den aktuella lagen. 

40 § Bestämmelserna i 35 § gäller i tillämpliga delar även i fall som avses i 
38 och 39 §§. 

Paragrafen. som motsvarar 39 § i beredningens förslag. innehåller 
bestämmelser bl.a. om klagan över utmätningsmannens och över
exekutors beslut som har meddelats enligt särskild lag eller annan för
fattning. 

1 paragrafen har beträffande mål som enligt särskild lag eller annan för

fattning skall prövas av utmätningsmannen eller överexekutor tagits upp 
en hänvisning till 35 § UBp i tillämpliga delar. Härav följer att äldre bestäm

melser fortfarande skall gälla i fråga om talan mot utmätningsmannens 
beslut som har meddelats före balkens ikraftträdande. Talan skall föras 

hos överexekutor. såvida inte annan ordning för klagan är föreskriven i 
den aktuella författningen. För många fall gäller f.n. inte någon bestämd 
klagotid. 

Vidare skall talan mot beslut som har meddelats av överexekutor enligt 

en särskild lag eller annan författning föras med tillämpning av äldre 

bestämmelser. vare sig beslutet har meddelats före eller efter ikraftträdan

det. Förekommer ett fullföljdsförbud, skall det givetvis respekteras. Äldre 
bestämmelser skall också tillämpas i fråga om förfarandet i hovrätten samt 
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betriiffande talan till högsta domstolen och förfarandet där i fall som avses 
nu. 

41 § Lagen ( 1921 :244) om utmätningsed tillämpas fortfarande i fråga om 
an~ökningar enligt lagen som har kommit in till konkursdomaren före 
balkens ikrafttr~idande. 

Förordningen ( 1855:66 s. I) angående handelsböcker och handels
räkningar tillämpas fortfarande beträffande handelsräkningar som har ut
färdats medan förordningen var gällande. 

Denna paragraf. som motsvarar 3 § i beredningens förslag, innehåller 

övergångsbestämmelser med anledning av att lagen om utmätningsed och 

förordningen angående handelsböckcr och handelsräkningar föresläs 

upphävda. 

Enligt lagen om utmätningsed är det en förutsättning för det där före

skrivna förfarandet med edgång inför konkursdomaren att ett försök till 

utmätning inte har lett till åsyftat resultat. Motsvarande förfarande enligt 

UB äger rum hos kronofogdemyndigheten i mälet om utmätning. Lagen om 

utmätningsed bör även efter UB:s ikraftträdande tillämpas, när en ansökan 

om avliiggande av utmätningsed har gjorts före ikraftträdandet. Det synes 

däremot inte påkallat att utsträcka lagens fortsatta tillämplighet till andra 

fall. En bestämmelse i enlighet med det sagda har tagits upp i första stycket 
av fön!varande paragraf. 

I fråga om förordningen angäende handelsböcker och handelsräkningar 

förcsl:'l.s i paragrafens andra stycke att förordningen fortfarande skall 
tillämpas beträffande handelsräkningar som har utfärdats medan förord

ningen gällde. 

42 § Har en svensk domstol eller förvaltningsmyndighet ålagt någon 
betalningsskyldighet och har så lång tid förllutit efter åläggandet att hinder 
möter för verkställighet i en främmande stat. vars lag annars medger verk
ställighet, skall hovrätten på ansökan av borgenären förnya betalningsåläg
gandet, såvida ej hinder föreligger mot verkställighet enligt svensk lag eller 
annat särskilt skäl förekommer. Innan ett sädant beslut meddelas, skall 
gäldenären heredas tillfälle att yttra sig. 

Förordningen (1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets 
beslut. som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat, gäller fortfarande 
i fråga om en ansökan som har gjorts hos länsstyrelsen medan förord
ningen giillde. 

P<iragrafen. som motsvarar 4 § i beredningens förslag. innehäller 

bestämmelser om förnyande av en svensk exekutionstitels verkställbarhet 

i främmande stat. 

Beredningen har föreslagit att bestämmelser, motsvarande 1863 års för

ordning angående förnyande av svensk myndighets beslut, som förlorat sin 

exekutiva kraft i främmande stat, tas upp i U Bp och därvid vidgas till att 

avse verkställighet av betalningsskyldighet över lag. Befogenheten att 
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fiirordna om verkställbarhet (exigibilitet) föres111.s 1\vila hovrätten. 

Förslaget har i allmänhet godtagits i remissyttrandena. En remissinstans 

har cmelkrtid ifrflgasatt om inte uppgiften att be~luta hör ankomma på 

kronofogJemyndighetcn. En annan remissinstans har ansett att endast den 

hovriitt. inom vars domkrets den först beslutande myndigheten är belägen. 

hör vara hehörig att pröva frägan. 

För egen del vill jag först erinra om att det i 2 § föresläs att de ålder

domliga bestämmelserna i 1863 års förordning upphävs. Nya bestäm

melser i saken bör därför meddelas. Den prövning som skall ske innan för

ordnande meddelas är närmast av judiciell beskaffenhet. Uppgiften bör 

redan därför anfönros domstol. Bl.a. för att befogenheten inte skall 

fördelas mellan alltför många domstolar synes det lämpligt att den förläggs 

till ho\Ti1tten. Några olägenheter av att samtliga hovrätter blir behöriga 

kan inte befaras. 

En borgeniir torde endast undantagsvis ha anledning att begära ett nytt 

b•:talningsäläggandc för att kunna fä verkställighet i utlandet. Det bör 

diirför kunna gt~dtas att frågan regleras i UBp. De av heredningen före

sl;igna bestiimmebcrna bör emcllenid kompletteras med en föreskrift om 

sättet för frågans anhiingiggörande. 

1 enlighet härmed anges i första stycket av förevarande paragraf att om 

en svensk domstol eller förvaltningsmyndighet har ålagt någon betalnings

skyldighet m:h så lång tid har förflutit efter åläggandet att hinder möter för 

vcrkstiillighet i en främmande stat, vars lag annars medger verkställighet. 

hovrätten skall på ansökan av borgenären förnya betalningsåläggandet. 

såvida inte hinder föreligger mot verkställighet enligt svensk lag eller annat 

siirski!I skäl förekommer. Vidare anges att gäldenären skall beredas 

tillfiille att yttra sig, innan ett beslut meddelas om betalningsåläggande. 

Vad som sägs om annat särskilt skäl mot betalningsäläggande än att hinder 
föreligger mot verksrnllighet enligt svensk lag avser i första hand det fallet 

att borgenären saknar anledning att söka verkställighet i annat land. 

1 andra stycket har tagits upp en övergångsbestämmelse för det fallet att 

en ansökan enligt 1863 års förordning har gjorts hos länsstyrelsen medan 

förordningen giillde. Bestämmelsen innebär att vad som sägs i förordningen 
då sk<tll tillämpas. 

7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i 
visst fall av utländsk domstols beslut 

Enligt 1899 års lag om verkställighet i visst fall av utländsk domstols 

beslut (jfr kungörelsen 1935: 134 ang. tillämpning av nämnda lag) får vissa 

utländska beslut i vilka en kärande eller en mellankommande part har 

alagts att betala rättegångskostnader verkställas här i riket. Framställning 

om verkställighet ~kall göras hos överexekutor. 

Beredningen har föreslagit att uppgiften att pröva frågan om verkstäl-
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lighe1 cnligl 1899 ärs lag skall foras till kronofogdemyndighe1en. rör~laget 

har i allmiinhet godtagits av remissinstanserna. En remissinstans har 

emellertid. med hiinsyn till det ringa antalet iircnden. ifrägasatt om inte 

prövningen biir i'tvib endast en kronofogdemyndighet eller eventuellt Svea 

hovrätl. En annan rcmissinstans har förordat att rrövningen även i 

fortsättningen skall ankomma pä länsstyrelsen. 

För egen del vill jag först n;imna att medan frågor om verks1;illight:t h;ir i 

riket av nordiska domar och beslut som regel skall rrövas av en exekutiv 

myndighet. det i flertalet fall ankommer på Svea hovrätt att pröva ansök

ningar om verkställighet av utomnordiska domar och beslut. Se a ena sidan 

I.ex. 2 *lagen (1962:5121 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 ri't privaträtlens omri'tde 

samt b. andra sidun t.ex. 7 ~lagen ( 1965:7231 om crkiinnande och \'t'rksliil

lighet av vis!>a u1fandska domar och be5h1t angående underhåll till barn och 

9 * lagen < 1976: 108) om erkännande och verkställighet av utliindskt 

avgörande angående underhtillsskyldighet. 

Trots det nu sagda anser jag att det inte finns skäl att frångå den i 1899 

ärs lag föreskrirna ordningen. enligt vilken prövningen av verkställighet 

som avses i lagen ankommer på en exekutiv myndighet. Vid över

exekutors avskaffande bör prövningen anförtros kronofogdemyndigheten. 

Någon anledning att endast en viss kronofogdemyndighet skulle vara 

behörig föreligger inte. Kvalificerade tjänstemän hos kronofogdemyndig

heten är skickade att handha uppgiften. 
Lagen i sin nya lydelse innehåller inte -- lika litet som den nu gällande 

lydelsen i fråga om överexekutor - någon bestämmelse om vilken krono

fogdemyndighet som är behörig att pröva en ansökan om verkställighet. 

UB:s regler om kronofogdemyndighetens lokala kompetens beträffande 

utmätning får tillämpas analogt (jfr 4 kap. 8 * UB, se även 2 kap. 4 *l· 

Om ett mål enligt 1899 ärs lag är anhängigt hos överexekutor vid ikraft

trädandet av de nya bestämmelserna, bör handläggningen av målet i 

princip fortgå hos överexekutor. dock längst till utgången av år 1982. 
Överexekutor bör emellertid även dessförinnan kunna överlämna ett 

sådant mät till kronofogdemyndigheten. om det är lämpligt. Övergångs

bestämmelserna har utformats i enlighet med vad nu har sagts (jfr 39 * 
andra och tredje styckena UBp). Ett överlämnande bör ske till kronofogde

myndigheten i det distrikt där verkställigheten lämpligen bör äga rum (jfr 

vad som har sagts i det föregående om tillämpning av 4 kap. 8 § UB). 

7.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och 
verkställighet av dom som meddelats i Schweiz 

Enligt 1936 års lag om erkännande och verkställighet av dom som 

meddelats i Schweiz kan en dom som i Schweiz har meddelats i ett 
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t\ isto:m!\I eller. i fri\ga om annat än straff eller förverkande av egendom. i 

ett hro\1 mäl undc>r vissa fiirutsiittningar verkställas hiir i riket. 

I 7 s i 1936 1\rs lag föreskrivs att om talan anhängiggörs hos en domstol 

clkr liverexekutor i en sak. vilken veterligen redan är anhängig vid en 

schweizisk domstol som enligt 1936 års lag iir hehörig. den svenska 

domstolen eller överexekutor skall visa målet ifrån sig. Vad som sägs om 

talan hos överexekutor tordt• avse en ansökan l)m handräckning. Enligt 

vad jag tidigare har föresl<1git skall överexekutorsinstitutionen avskaffas. 

och frågan om handräckning skall enligt förslaget till handräckningslag 

prövas av tingsrätten. På grund härav föreslås att vad paragrafen inne

h:illcr om talan hos överexekutor utgår. 

7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och 
verkställighet a'' nordiska domar på privaträttens område 

11 § 

Enligt 11 § nordiska verkställighctslagen sker verkställighet hos krnnt>

fogdem~ ndigheten av exekutionstitlar som avses i lagen enligt vad som är 

föreskrivet i fråga om en svensk domstols lagakraftägande dom. I fall som 

;ivses i 4 §. dvs. beträffande en dom på betalningsskyldighet som inte har 

vunnit laga kraft. skall dock verkställigheten ske med iakttagande av 39 

och 40 §§ lJL. Det innebär att utmätning får äga rum, såvida inte gälde

nären stiiller säkerhet eller nedsätter beloppet. men att utmätt egendom i 

princip inte får säljas. 

Hänvisningen till 39 och 40 §§ UL har ändrats till att avse vad som gäller 

i fråga om en dom som avses i 3 kap. 6 § UB. Det innebär i huvudsak 

samma hegränsningar i verkställigheten som föreskrivs f.n. och därutöver 

att innutna medel inte får betalas ut utan att säkerhet ställs så länge domen 

inte har vunnit laga kraft (se 3 kap. 6 §. 8 kap. 4 § första stycket första 

meningen och tredjc> stycket och 13 kap. 14 § I UB). 

i4 § 

1 14 * nordiska verkställighetslagen anges f.n. att om handräckning har 

beviljats enligt 8 kap. UL, talans väckande vid en dansk. finsk. isländsk 

eller norsk domstol skall med•avseende på giltigheten av ett sådant beslut 

vid tillämpning av 188 § ULjämställas med talans anhängiggörande vid en 

svensk domstol. såvida domen i den utländska rättegången kan bli gällande 

i Sverige enligt samma lag. 

Enhgt vad jag föreslår i det följande skall befogenheten att förordna om 

kvarstad och andra säkerhetsåtgärder ankomma på tingsrätten och 

regleras i 15 kap. RB. Paragrafen föreslås ändrad i enlighet härmed. 

Någon särskild övergängshestämmelse torde inte behövas. 
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7 .5 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1939:6 tom frihet från kvarstad och 
skingringsförhud för vissa luftfartyg 

I I * lagen om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luft

fartyg finns bestämmelser om att kvarstad inte får läggas på vissa slag av 

luftfartyg. bl.a. sådana som anviinds för statsändamål. 2 ~ innehåller vissa 

föreskrifter om säkerhet som ställs till undvikande av kvarstad. Enligt 3 * 
har vad som sägs i 1 och 2 §~ motsvarande tillämpning beträffande sking

ringsförbud. 

Uttrycket "pant eller borgen" i 2 * bör ersiittas av termen säkerhet (ifr 2 

kap. 2.'i * U B t. Det kan påpekas att detta inte strider mot den konvention 

rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om 

kv<trstad å luftfartyg. på vilken i939 års lag grundas. 

Vidare föreslås att bestämmelsen om skingringsförbud i 3 § utgår. 

Lagens rubrik föreslås också jämkad. 

7.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning 
vid arbetskonflikter 

I 1 ~ lagen om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter föreskrivs att om 

en arbetsgivare har yrkat vräkning av en arbetstagare frän en lägenhet. 

som har upplåtits åt honom på grund av hans arbetsanställning, och det 

upplyses att arbetstagaren deltar i en strejk vid arbetsgivarens företag eller 

att han är föremål för en lockout från arbetsgivarens sida. yrkandet inte får 

bifallas förrän tre månader har förflutit från det att arbetstagaren upphörde 

med arbetet i anledning av konflikten. Bestämmelsen är tillämplig när 

yrkandet om vräkning har framställts hos en domstol, överexekutor eller 

skiljemän. Eftersom överexekutorsinstitutionen skall avskaffas och över

exekutors uppgift att förordna om handräckning föras över till tingsrätten, 

föreslås att vad som sägs i paragrafen om överexekutor utgår. 

När en ansökan om vräkning har gjorts hos överexekutor före ikraft

trädandet av U B, skall överexekutor även därefter pröva frågan (se 5 § 

UBp). En övergångsbestämmelse har tagits upp med tanke på sådana fall. 

7. 7 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

Frågan om verkställighet rörande vårdnaden om barn eller umgängesrätt 

och frågan om överflyttning av barn i vissa andra fall prövas av länsrätten 

och förfarandet regleras i 21 kap. föräldrabalken (FB). Beträffande en parts 

skyldighet att ersätta motpartens kostnader i ett sådant ärende gäller enligt 

11 §första stycket i nämnda kapitel att UL:s bestämmelser om kostnader i 

utsökningsmäl hos överexekutor har motsvarande tillämpning. Hän

visningen åsyftar 197 § UL, där det föreskrivs att överexekutor i ett utsök

ningsmål bestämmer efter vad som är skäligt om och till vilket belopp den 
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förlorande parten bör betala ersättning till den andre för hans kostnader i 

målet. 

Bestämmelsen i 197 § UL har inte fått någon motsvarighet i UB. Det kan 

erinras om att förfarandet i mäl som avses i 21 kap. rB liven regleras av 

förvaltningsprocesslagen <1971 :291 ). Sistnämnda lag innehåller inte någon 

regel om kostnadsersättning mellan parter. 

H:invisningen i 21 kap. 11 § FB till UL:s regler om kostnader i mål hos 

iivercxekutor bör ersättas av en bestämmelse som direkt reglerar ersätt

ningsfrägan. I enlighet härmed anges i paragrafen att länsrätten fär. enligt 

vad som är skäligt, förordna att den ena parten skall ersätta motpartens 

kostnader i ett ärende enligt 21 kap. Det torde inte vara behövligt att. som 

en remissinstans har förordat, meddela mera detaljerade föreskrifter i 

saken. 

Till sitt innehåll överensstämmer förslaget i huvudsak med den 

nuvarande bestämmelsen. Förslaget ger dock länsrätten större möjligheter 

att beakta en försumlig processföring på den vinnande partens sida. Den 

vinnande bör som regel få ersättning för kostnader som har varit påkallade 

i målet. För att ersättning skall utgå bör det krävas att parten har yrkat er

sättning. Ersättning bör dock utan yrkande kunna utgå för kostnaden för 

utskrift av slutligt beslut i målet (jfr 18 kap. 14 § RB). Det är tydligt att den 

föreslagna regeln bör tillämpas även i fråga om kostnaderna i högre 

instans. 
Någon särskild övergångsbestämmelse torde inte behövas. 

7.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs 
värde handlingar 

I 2 ~ första stycket i förevarande lag finns under punkt 13 en föreskrift 

om skyldighet för en bank, hos vilken en omyndigs värdehandlingar har 

nedsatts i öppet förvar, att underrätta förmyndaren, bl.a. då banken har 

fått en underrättelse från överexekutor om att exekutiv auktion har blivit 

utlyst på intecknad egendom. Vad som sägs om överexekutor föreslås 

ändrat till att avse kronofogdemyndigheten. Någon särskild övergångs

bestämmelse torde inte krävas. 

7 .9 Förslaget till lag om ändring lagen (1937:81) om internationella 
rättsförhållanden rörande dödsbo 

I 2 kap. 14 § i förevarande lag finns en bestämmelse om att egendom i ett 

visst fall inte får utmätas eller beläggas med kvarstad eller skingrings

förbud. Vad som sägs om skingringsförbud föreslås utgå. 
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7. 10 Fiirslaget till lag om ändring i jordabalken 

I UB har tagits upp bcstiimmclser om rättsverkan av kvarstad. Pfl mllt

svarande siitt bör i J B meddelas föreskrifter om förhållandet mellan 

kvarstad och en ansökan om lagfart eller inteckning m.m. UB föranleder 

liven en del andra .iiimkningar i J R. Det kan erinras om att i det tidigare 

remitterade förslaget till handräckningslag m.m. har tagits upp de änd

ringar i JB som föranleds av han<lräckningslagen. 

3 kap. 3 och 5 ** 
Enligt 3 kap. 3 * andra stycket och 5 ~ JB är den som ämnar utföra 

grävning eller annat liknande arbete pfl sin mark i vissa fall skyldig att hos 

länsstyrelsen ställa pant eller borgen enligt UL till säkerhet för skyldig

heten att ersätta skada som kan uppkomma på någon annans mark. Hån

visningen till l'.L avser bestämmelserna om pant och borgen i 48 §. 

Bestlimmelserna i 48 § UL ersätts av de regler om säkerhet som har 

tagits upp i 2 kap. 25- 27 §§ U B. I nu förevarande paragrafer bör därför i 

stiillct hänvisas till 2 kap. UB. Av hänvisningen följer hl.a. att om en bank 

eller jämförbar penninginrättning skall ställa säkerhet. en utfästelse av 
penninginrättningen att infria ersättningsskyldigheten får godtas. Staten, 

en kommun. en landstingskommun eller ett kommunalförbund behöwr 
inte ställa säkerhet. Prövningen av en säkerhet. som inte har godkänts av 

den till vars förmån säkerheten skall gälla. ankommer på länsstyrelsen. 

6 kap. 10 och 12 §§ 

Enligt första stycket i 6 kap. 10 ~skall ansvaret för en gemensam inteck

ning fördelas mellan fastigheterna i första hand efter deras taxerings

värden. Om taxeringsvärde inte finns för var och en av fastigheterna när 

någon av dem skall sälja;; exekutivt, gäller de värden som överexekutor 

låter åsätta fastigheterna enligt FfL. Att varje fastighet skall värderas av 

överexekutor i ett sfldant fall framgår av 3 § FfL. 
FfL ersätts av 12 kap. UB. Värdering av en utmätt fastighet skall 

ankomma på kronofogdemyndigheten (12 kap. 3 §. jfr 8 kap. I § första 

stycken. Första stycket i 6 kap. 10 § JB föreslås ändrat till överens

stämmelse härmed. Det synes inte behövligt att särskilt ange att värde

ringen sker genom kronofogdemyndighetens försorg. 

Enlig! 6 kap. 12 § blir en inteckning under vissa förut!>ättningar utan 

verkan. sedan fastigheten har sålts exekutivt. Detta gäller dock inte. om 

överexckutor har förordnat om fortsatt inteckningsansvar. Närmare 

bestämmelser om ett sådant förordnande finns i 56 ~ FtL. 

I U B har förutsatts att ett förordnande om fortsatt inteckningsansvar 

skall meddelas av kronofogdemyndigheten i egenskap av auktionsför

rättare ( 12 kap. 56 § ). Ordet överexekutor i 6 kap. 12 § bör därför bytas ut 

mot kronofogdemyndigheten. 
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7 kap. 16. 17 och 19 §§ 

l 7 kap. 16 §. 17 §tredje stycket och 19 §första stycket hänvisas i fråga 

om en exekutiv försäljnings inverkan på rättigheter i fastigheten till FfL. 

Dessa hänvisningar föreslås ändrade till att gälla 12 kap. UB. 

8kap. H 

Enligt första stycket i denna paragraf skall ett arrendeavtal, som sägs 

upp med anledning av att arrenderätten är förverkad. upphöra att gälla 

nästa fardag. om inte rätten eller överexekutor finner skäligt ålägga arren

datorn att avflytta tidigare eller annat följer av 8 kap. 25 §. Eftersom över

exekutors befogenhet att förordna om avhysning genom handräckning 

skall upphöra och motsvarande befogenhet skall tillkomma tingsrätten. 

föreslås att vad som sägs i bestämmelsen om övcrexekutor utgår. 

12 kap. 21, 22, 44 och 67 a §§ 

En hyresgäst. som anser alt han har rätt till nedsättning i hyran eller att 

han har en motfordran hos hyresvärden och vill dra av motsvarande 

belopp pä hyran, får enligt 12 kap. 21 § nedsätta beloppet hos över

exekutor. Detsamma gäller. när det råder en tvist om storleken av hyra 

som inte är bestämd till beloppet i avtalet. 

Beredningen har föreslagit att uppgiften att ta emot nedsättning av ett 

hyresbelopp skall vid överexekutors avskaffande flyttas till kronofogde

myndigheten. Detta har kritiserats av några remissinstanser. som anser att 

nedsättning i fortsättningen bör ske hos länsstyrelsen. För egen del vill jag 

framhålla att frågan om behörig myndighet vid nedsättning av hyresbelopp 

bör regleras på samma sätt som motsvarande fråga vid nedsättning enligt 

lagen ( 1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt 

förvar. Som närmare behandlas i motiven till ändringen av den lagen 

(avsnitt 7.30) föreslår jag att uppgiften att ta emot en sådan nedsättning 

skall tillkomma länsstyrelsen. I enlighet härmed föreslås att nedsättning 
enligt 12 kap. 21 § JB också skall ske hos länsstyrelsen. 12 kap. 22 och 44 
§§, som ansluter till 21 §, föreslås ändrade på motsvarande sätt. 

Förslaget innehåller inte. lika litet som gällande lag i fråga om över
exekutor, någon bestämmelse om vilken länsstyrelse som är behörig att ta 

emot en deposition av hyra utan förutsätter att nedsättning kan ske hos 

vilken länsstyrelse som helst. Det är emellertid lämpligt att hyran nedsätts 

hos länsstyrelsen i hyresvärdens hemvist eller där den annars skulle ha 

betalats (jfr 12 kap. 20 § andra stycket) eller hos länsstyrelsen där fastig

heten ligger. 

I förslaget till ändring i 1927 års lag har tagits upp en bestämmelse om 

talan mot länsstyrelsens beslut med anledning av nedsättning. Bestäm

melsen innebär att talan skall föras i hovrätten genom besvär. En mot

svarande bestämmelse föreslås i 12 kap. JB. Beträffande skälen för denna 
föreskrift (67 a §)får jag hänvisa till vad som anförs vid 1927 års lag. 

11 Riksdagen 1980181. I mm/. Nr 84 
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13 kap. 26 § 

Enligt första stycket i denna paragraf har bl.a. UL:s och FfL:s bestäm
melser om fast egendom och rättighet däri motsvarande tillämpning i fråga 

om tomträtt. Denna hänvif>ning föresläs ändrad till att avse UB (jfr 1 kap. 
11 ~ andra stycket UB). 

19 kap. 21 § 

Trots att skingringsförbud på fast egendom eller tomträtt inverkar på 

rådigheten över egendomen. finns det f.n. inte någon föreskrift om att 
förbudet skall antecknas i fastighetsboken eller tomträttsboken. Härav 
följer att en sådan anteckning inte fär göras (jfr 19 kap. I §andra stycket 
och 21 §tredje stycket JB; se även NJA 1976 s. 76). I samband med till
komsten av lagen ( 1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och 

avgifter har däremot i 19 kap. 21 § första stycket förts in en bestämmelse 
om att ett ianspråktagande av fast egendom eller tomträtt genom betal

ningssäkring eller ett upphävande därav skall antecknas i fastighetsboken 
resp. tomträttsboken. 

Enligt vad jag föreslår i det följande skall säkerhetsåtgärderna kvarstad 
och skingringsförbud föras samman till ett gemensamt institut, benämnt 
kvarstad. Beslut om kvarstad skall medföra förbud för svaranden att 
överlåta egendomen eller att till skada för sökanden förfoga över den på 

något annat sätt. om inte kronofogdemyndigheten medger det (16 kap. 14 § 

UB. jfr 16 §andra stycket). I det följande föreslås bl.a. att inteckning inte 

skall fä beviljas i en fastighet som är belagd med kvarstad (22 kap. 3 § ). 

Kvarstad på fast egendom bör därför antecknas i fastighetsboken (jfr 38 § 

första stycket 4 och 5 sjölagen 1891 :35 s. I). Motsvarande gäller tomträtt. 
Bestämmelser om att kvarstad i fråga om fast egendom eller tomträtt 

skall antecknas i fastighets- resp. tomträttsboken föreslås införda i första 
stycket av 19 kap. 21 § JB. En anteckning bör göras även när kvarstaden 

har upphävts. 
Förslaget avser såväl kvarstad för en fordran som kvarstad till säkerhet 

för bättre rätt till fast egendom eller tomträtt. I verkställighetsföreskrifter 
bör föreskrivas skyldighet för en domstol som har beviljat kvarstad på fast 

egendom eller tomträtt och för en kronofogdemyndighet som har belagt 

sådan egendom med kvarstad att göra anmälan till vederbörande inskriv

ningsmyndighet. 

20 kap. 6 § 

Paragrafen anger under olika punkter i vilka fall en ansökan om lagfart 

skall avsläs. Enligt punkt 7 skall en lagfartsansökan avsläs. om fastigheten 
har sälts exekutivt till någon annan än sökanden och försäljningen har 
företräde framför dennes förvärv enligt 213 a § 1 mom. UL. Hänvisningen 

till nämnda lagrum föreslås ändrad till att avse 14 kap. UB. 
När egendom har belagts med kvarstad för en fordran, får enligt 16 kap. 
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14 § UB gäldenären inte överlåta egendomen. såvida inte kronofogde

myndigheten medger det av särskilda skäl. Överlåtelseförbudet riktar sig i 

första hand mot gäldenären men får anses gälla även en tredje man. till 

vilken en överlåtelse sker i strid med förbudet. En sådan överlåtelse är 

alltså i princip ogiltig. Beträffande frågan huruvida den till vilken över

låtelsen har skett kan åberopa förvärvet, om han var i god tro, vill jag 
framhålla följande. 

I propositionen beträffande UB har ingående behandlats frågan om före

trädet mellan en utmätning av viss egendom och en överlåtelse av 

egendomen från utmätningsgäldenären (motiven till 4 kap. 30 § ). I fråga om 

fast egendom har på skäl som anges i propositionen förordats att en 

utmätning skall i och med utmätningsbeslutet gälla mot den som därefter 

förvärvar egendomen, även om denne är i god tro. Frågan om företrädet 

mellan kvarstad för fordran på fast egendom och en överlåtelse av 

egendomen bör uppenbarligen bedömas på samma sätt. Det innebär att 

sedan kvarstad har lagts på fast egendom, kvarstaden gäller mot den som 

därefter förvärvar egendomen. även om kvarstaden inte har hunnit 

antecknas i fastighetsboken och förvärvaren är i god tro. Kvarstad på fast 

egendom till säkerhet för bättre rätt bör ha samma verkan som kvarstad för 

fordran. 
En särskild fråga är om JB behöver ändras med hänsyn till vad jag nu har 

sagt. Jag vill med anledning därav påpeka att bestämmelserna i 17 kap. om 

företräde på grund av inskrivning inte gäller i sådana fall som nu avses och 

att de inte heller kan anses analogt tillämpliga. Bestämmelserna om 
godtrosförvärv på grund av inskrivning i 18 kap. (se särskilt I § första 
stycket) är inte, vare sig enligt sin ordalydelse eller med stöd av motiv

uttalandena (se prop. I 970:20 del A s. 280), tillämpliga på frågan om före

trädet mellan kvarstad (f.n. skingringsförbud) på fast egendom och förvärv 

av egendomen. Inte heller torde det finnas stöd för en analogisk tillämp
ning av dessa bestämmelser. Vad nu har sagts överensstämmer också med 

den ståndpunkt som har intagits i motsvarande fråga. när överlåtelse sker 

av fast egendom som har tagits i anspråk genom betalningssäkring (prop. 

1978/79:28 s. 161 f, 215 och 220). Med hänsyn till det anförda anser jag inte 

att JB behöver ändras. Jag anser inte heller att det behövs någon uttrycklig 

föreskrift i saken. 

Frågan om lagfart på fast egendom som har belagts med kvarstad bör 

omfattas av punkt 9 i 20 kap. 6 §. Där föreskrivs att en lagfartsansökan 

skall avslås. om det är uppenbart att förvärvet av annan grund - dvs. 

annan grund än dem som anges i föregående punkter - är ogiltigt eller inte 

kan göras gällande. Det kan påpekas att det hinder mot lagfart som anges 
under punkt 5 - att en överlåtelse står i strid med en mot överlåtaren 

gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen - endast 

åsyftar sådana inskränkningar i förfoganderätten som avses i 20 kap. 14 § 

(se prop. 1970:20 del B s. 576). 
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I enlighet med det sagda bör en ansökan om lagfart på en kvarstads

belagd fastighet avslås, om överlåtelsen har skett efter kvarstaden. Om 

sökanden åberopar en överlåtelse som har ägt rum före kvarstaden. bör 

däremot kvarstaden inte i och för sig utgöra hinder mot att lagfart beviljas. 
Detta hör gälla vare sig k varstadt>n har beviljats till säkerhet för en fordran 

eller till säkerhet för bättre rätt. Särskilt i det förra fallet kan det bli aktuellt 

att kvarstadt>n hävs (se 16 kap. 13 § jfrd med 4 kap. 33 § UBJ. Om kvar

staden i det senare fallet har följts av en rättegång om bättre rätt till fastig

heten. skall ansökningen förklaras vilande (se 20 kap. 7 § 3 JB). Det kan 

påpekas att om ett köpebrev har föregåtts av ett köpekontrakt eller en 

annan liknande köpehandling vari avtal har träffats om överlätelse av 
egendomen. det i allmänhet är dagen för upprättandet av denna handling 

som är avgörande för när egendomen skall anses ha överlåtits. 

Det sagda skall också tillämpas beträffande tomträtt (jfr 21 kap. 7 § JB). 

21 kap. 

H 

I 21 kap. 2 §anges i vilka fall en ansökan om inskrivning av en upplåtelse 

av tomträtt skall avslås. Enligt punkt 5 skall en sådan ansökan avslås om 

fastigheten är utmätt. 

Även kvarstad bör nämnas som grund för avslag på en inskrivnings

ansökan (jfr punkt 6). I samband härmed bör även betalningssäkring tas 

upp. Förbudet mot inskrivning bör iakttas av inskrivningsmyndigheten 

fr.o.m. den inskrivningsdag. da ett ärende angående anteckning om kvar
staden eller betalningssäkringen tas upp. Den nuvarande bt>stämmelsen 

om inskrivningsförhud vid utmätning hör jämkas på motsvarande sätt (jfr 4 

kap. 30 §andra stycket UB samt vad som sägs i det följande vid 22 kap. 3 § 

JB). 

Punkt 5 i 21 kap. 2 § har utformats i enlighet med det sagda. 

H 
I denna paragraf ges bestämmelser om inskrivning av ett avtal om en 

si\dan ändring i en inskriven tomträtts innehåll som avses i 13 kap. 21 §. 

dvs. om en utvidgning eller inskränkning av det område som tomträtten 

avser eller om en ändring av ändamålet med tomträtten m.m. I fråga om en 

sådan inskrivning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om inskrivning 

av en upplatelse av tomträtt i 21 kap. 2-4 §~. Frän denna hänvisning görs 

emellertid i 5 § vissa avvikelser. 
I andra stycket av 5 § anges sålunda att om en inteckning förut är 

beviljad eller sökt i tomträtten eller om inskrivning av en nyttjanderätt, ett 
servitut eller en rätt till elektrisk kraft förut är beviljad eller sökt i denna 

eller om en sådan inskrivning söh samma dag, en ansökan om inskrivning 

av ett ändringsavtal fär bifallas endast om rättighetshavaren har medgett 

inskrivning av avtalet eller detta är väsentligen utan betydelse för rättig

hetshavarens säkerhet. Vidare föreskrivs all om fastigheten eller tomt-
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rätten har utmätts eller tagits i anspråk genom betalningssäkring före den 

dag di\ inskrivning söks. vad nu har sagts om rättighetshavarcn även gäller 

utmätningssökamlen eller den borgenär för vars fordran hetalningssäkring 

har ägt rum. 

Bestämmelserna i andra stycket bör vidgas till att avse även det fallet att 

fastigheten eller tomträtten har belagts med kvarstad. Förbudet mot in

skrivning av ändringsavtal vid utmätning, kvarstad eller betalningssäkring 

bör iakttas av inskrivningsmyndigheten fr.o.m. den inskrivningsdag då ett 

ärende angående anteckning om åtgärden tas upp. Paragrafen föreslås 

ändrad i enlighet med det sagda. 

Enligt andra stycket i denna paragraf får en ansökan om dödning av en 

tomträttsinskrivning i fall som anges i 13 kap. 22 § - dvs. när fastighets

ägaren och tomträttshavaren har kommit överens om tomträttens upp

hörande eller när fastigheten och tomträtten har kommit i samma ägares 

hand - inte bifallas. om en inskrivning i tomträtten är beviljad eller sökt 

eller om tomträtten är utmätt. Anledningen till att en utmätning utgör 

hinder mot att tomträttsinskrivningen dödas är att utmätningsborgenären i 

annat fall skulle förlora den rätt som han har erhållit genom utmätningen. 

Av liknande skäl bör en tomträttsinskrivning inte få dödas, om tomt

rätten är belagd med kvarstad. Detsamma gäller betalningssäkring. I 

enlighet härmed har paragrafen vidgats till att gälla även kvarstad och 
betalningssäkring. Vidare föreslås att det skall krävas att ett ärende 

angående anteckning om den exekutiva åtgärden har tagits upp senast på 

den inskrivningsdag då dödning söks. 

22 kap. 3 § 

I paragrafen anges i vilka fall en ansökan om inteckning i fast egendom 

skall avslås. Enligt punkt 6 skall en sådan ansökan avslås, om en del av 

fastigheten är utmätt eller utmäts den dag då inteckningen söks. Bestäm

melsen sammanhänger bl.a. med att en utmätt del av en fastighet kan säljas 

i den ordning som gäller för exekutiv försäljning av en utmätt rättighet (64 
och 69 §§ Ffl..) och att utmätningssökanden då skulle kunna lida skada av 

en ny inteckning. 
• 

F.n. medför utmätning av fast egendom förmånsrätt i och med utmät-

ningsbeslutet (83 § I mom. UL). Enligt UB skall en sådan utmätning inte 

medföra förmånsrätt förrän ett ärende angående anteckning om utmät

ningen tas upp på en inskrivningsdag (4 kap. 30 § andra stycket). På mot

svarande sätt bör en utmätning av en del av en fastighet beaktas av inskriv
ningsmyndigheten fr.o.m. den inskrivningsdag då ett ärende angående an

teckning därom tas upp. Bestämmelsen under punkt 6 föreslås jämkad i 

enlighet härmed. Bestämmelsen avser även utmätning av en villkorlig 

äganderätt till del av en fastighet. Beträffande det fallet att en inteckning 
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hinner sökas pii. en tidigare inskrivningsdag än den dä utmätningen 

antecknas kan hänvisas till vad som sägs i det följande om förhållandet 
mellan en inteckning och kvarstad. 

Enligt punkt 7 i 22 kap. 3 §gäller att om en del av en fastighet har tagits i 

anspråk genom betalningssäkring eller tas i anspråk den dag då inteckning i 

fastigheten söks, ansökningen skall avslås. Bestämmelsen har sin grund i 

samma förhållande som har föranlett förbudet mot inteckning när en del av 
en fastighet är utmätt. Den bör ändras på samma sätt som bestämmelsen i 

punkt 6. Samtidigt föreslås att punkterna 6 och 7 förs samman till en 

bestämmelse. 

Bland de omständigheter som enligt 22 kap. 3 § JB skall medföra att en 

ansökan om inteckning i fast egendom avslås nämns inte skingringsförbud. 
Föreligger inte något hinder mot inteckning enligt 3 § och skall inte heller 
en ansökan förklaras vilande enligt 4 §, skall enligt 5 § inteckning beviljas. 

Skingringsförbud synes sålunda inte utgöra hinder mot att en inteckning 

beviljas i fastigheten. Som förut har nämnts finns det inte heller någon 

föreskrift om att skingringsförbud skall antecknas i fastighetsboken. Det är 

emellertid något tveksamt vilken rätt som följer av en inteckning, som har 
meddelats medan fastigheten är föremål för skingringsförbud. 

Det kan erinras om att betalningssäkring medför förmånsrätt i den 

ianspråktagna egendomen. En sådan åtgärd utgör därför inte något hinder 

mot att en inteckning beviljas i fastigheten. 

Enligt UB ersätts skingringsförbud av kvarstad. Kvarstad för en fordran 
skall inte i och för sig medföra förmånsrätt. En ny inteckning i en kvar
stadsbelagd fastighet skulle därför kunna göra kvarstaden värdelös. Även 

när kvarstaden avser ett anspråk på bättre rätt till fastigheten kan en ny in

teckning vara till skada för sökanden. K varslad bör därför utgöra hinder 
mot en ny inteckning (jfr 283 § första stycket 6 sjölagen). I departements

förslaget har en bestämmelse härom tagits upp i förevarande paragraf 

under punkt 6. 
I förslaget nämns kvarstad på fastigheten eller en del därav. Bestäm

melsen avses gälla även när kvarstaden endast gäller någons villkorliga 

äganderätt till fastigheten eller en del därav. Förbudet mot inteckning skall 

iakttas av inskrivningsmyndigheten fr.o.m. den inskrivningsdag då ett 

ärende angående anteckning om kvarstaden tas upp. 
Enligt 16 kap. 14 § (jfr 16 §andra stycket) UB kan kronofogdemyndig

heten, om särskilda skäl föreligger, medge att svaranden i kvarstadsmålet 

fär förfoga över egendomen, t.ex. för att kunna betala sin skuld till kvar

stadssökanden. I enlighet härmed bör kronofogdemyndigheten kunna 

medge att en inteckning meddelas för att pantbrevet skall användas för ett 

sådant ändamål. I förslaget har tagits upp en uttrycklig bestämmelse om att 

kvarstaden inte skall hindra att en inteckning beviljas i ett sådant fall. Ett 

motsvarande undantag föreslås beträffande utmätning (jfr 4 kap. 29 § U B) 
och betalningssäkring (jfr förslaget till ändring av betalningssäkrings

lagen). 
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Om en inteckning någon gång skulle hinna sökas efter det att ett beslut 

har meddelats om kvarstad för en fordran på en fastighet men före den 
inskrivningsdag då ett ärende angå.ende anteckning om kvarstaden tas upp, 

bör beträffande rätten till pantbrevet gälla detsamma som när fastigheten 
har utmätts och en inteckning söks på en tidigare inskrivningsdag än den 

då utmätningen antecknas (se vad som sägs i motiven till 4 kap. 30 § UB). 
Fastighetens ägare bör sålunda inte själv kunna åberopa pantbrevet till 

stöd för ägarhypotek. Har pantbrevet pantsatts till en tredje man, torde 

denne vara skyddad om han var i god tro. Vad nu har sagts gäller natur

ligtvis även vid betalningssäkring. Beträffande det fallet att kvarstad har 

meddelats till säkerhet för bättre rätt till fastigheten se 6 kap. 8 § och 18 
kap. 2 § JB. 

På grund av hänvisningen i 22 kap. 15 § JB till de föregående para

graferna i kapitlet blir de föreslagna ändringarna i 3 § tillämpliga även be
träffande inteckning i en tomträtt. 

23 kap. 2 § 

I paragrafen anges i vilka fall en ansökan om inskrivning av någon annan 

nyttjanderätt än tomträtt samt av ett servitut och en rätt till elektrisk kraft 

skall avslås. Paragrafen bör kompletteras med en bestämmelse om det 
fallet att egendomen är belagd med kvarstad. En sådan bestämmelse har 

tagits upp som punkt 7. Där anges att en ansökan om inskrivning skall 

avslås, om fastigheten har belagts med kvarstad och ett ärende angående 

anteckning om kvarstaden har tagits upp senast på den inskrivningsdag då 

inskrivning söks (jfr 16 kap. 14 § UB). 
Bestämmelsen gäller såväl kvarstad för en fordran som kvarstad till 

säkerhet för bättre rätt (jfr 23 kap. 3 §första stycket 2 JB). 

Övergångsbestämmelserna 

Överexekutor kan övergångsvis handlägga mål efter ikraftträdandet av 

den nya utsökningslagstiftningen (5 § UBp). När överexekutor säljer en 
fastighet exekutivt, bör befogenheten enligt 6 kap. 12 § att förordna om 
fortsatt inteckningsansvar givetvis fortfarande tillkomma överexekutor. 
När frågan gäller avhysning av en arrendator. bör 8 kap. 4 § tillämpas i 
dess äldre lydelse. Föreskrifter härom har tagits upp i övergångsbestäm

melserna. 
I det föregående har jag föreslagit att nedsättning av hyresbelopp enligt 

12 kap. 21 § i fortsättningen skall ske hos länsstyrelsen. Om ett sådant 

ärende är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet av de nya 

bestämmelserna. bör det även därefter handläggas av överexekutor, dock 

längst till utgången av år 1982 (jfr 5 § och 39 § andra och tredje styckena 

UBp). I övergångsbestämmelserna har tagits upp en föreskrift härom. 
Enligt förslaget till ändring av 19 kap. 21 § skall kvarstad på fast 

egendom eller tomträtt antecknas i fastighetsboken resp. tomträttsboken. 
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K varslad skall enligt förslaget utgöra hinder mot inskrivning av en tomträtt 

rn.:h vissa andra ätgärder heträffande en tomträtt (21 kap. 2. 5 och fi **). 

mot ny inteckning i egendomen (2:?. kap. 3 §. jfr 15 §)och mot inskrivning 

av annan nyttjanderätt än tomträtt m.m. (23 kap. 2 *>·Detsamma bör gälla 

skingringsförbu<l som har meddelats före ikraftträdandet av ändringarna. 

E11 sadant förbud skall i princip anses som kvarstad. vilken har beviljats 

enligt de nya bestämmelserna (jfr 33 § U Bp och punkt 3 i övergångsbestäm

melserna till ändringarna i RB). I tydlighetens intresse föresläs en ut

trycklig bestämmelse i saken. 

Det är utan nagon särskild föreskrift tydligt att vad som sägs om 

kvarstad i nyssnämnda hestämmelser även avser kvarstad som har 

meddelats före ikraftträ<landct av de nya bestämmelserna. 

I verkställighetsbestämmelser bör föreskrivas skyldighet för myndighet 

som har meddelat skingringsförbud pä fast egendom eller tomträtt att 

underrätta inskrivningsmyndigheten. Det fär övervägas om det för en 

sädan underrättelse bör krävas en begäran av sökanden. 

7.11 Förslaget till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder 
och hyresnämnder 

Enligt 7 § första stycket lagen om arrendenämnder och hyresnämnder 

fär en arrendetvist. en hyrestvist eller en bostadsrättstvist för vissa 

angivna ändamäl hänskjutas av en part till arrendenämnden resp. hyres

nämnden. såvida tvisten inte är anhängig vid en domstol eller hos över

exekutor eller skiljemän. Vad som sägs om en tvist hos överexekutor torde 

avse ett mål om handräckning (jfr 192 § UU. Eftersom överexekutors

institutionen föresläs bli avskaffad, föresläs att vad som sägs om över

exekutor i paragrafen utgår. 

Övergångsvis kan handräckningsmäl prövas av överexekutor efter UB:s 

ikraftträdande (se 5 § UBp). På grund härav föresläs en övergångsbestäm

melse, som innebär att 7 * i dess äldre lydelse skall tillämpas i sådana fall. 

7.12 Förslaget till lag om ändring ijordförvärvslagen (1979:230) 

Enligt jordförvärvslagen krävs i princip särskilt tillstånd för förvärv av 

fast egendom som är taxerad som en jordbruksfastighet. Förvärvstillstånd 

bt:hövs dock inte bl.a. om förvärvet sker genom inrop pä en exekutiv 

auktion (2 § lO). Egendom, som har förvärvats genom inrop pä en exekutiv 

auktion under sådana förhållanden att förvärvstillstånd skulle ha krävts 

vid ett vanligt köp, skall avyttras inom viss tid, om inte dessförinnan 

nämnda förhållanden har upphört eller inroparen har fått tillständ att 

behä.lla egendomen ( 16 ~). Avyttras inte egendomen inom föreskriven tid, 

skall länsstyrelsen pä framställning av lantbruksnämnden förordna att 

egendomen skall säljas på offentlig auktion. 
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Beträffande en sådan auktion gäller bestämmelserna i 17 §. Enligt 17 § 

andra stycket skall samma regler tillämpas som om egendomen hade blivit 

utmätt för en fordran med bästa förmånsrätt efter sådana rättigheter som 
besvärade egendomen redan vid den exekutiva auktionen och som har 

företräde framför alla befintliga fordringar. Även om det skyddsbelopp 

som bestäm~ i enlighet härmed täcks, ffir försäljning inte ske, såvida inte 
den bjudna köpeskillingen täcker även det värde som i ärendet har åsatts 
egendomen enligt FfL eller, om ägaren eller en innehavare av en fordran 

som är förenad med panträtt i egendomen i god tid före auktionen har 

påkallat en särskild värdering, det värde till vilket egendomen uppskattas 

av värderingsmän som överexekutor utser. Vidare anges bl.a. att vad UL i 
fråga om fördelning av köpeskillingen föreskriver beträffande gäldenären 

skall i ett ärende som avses här tillämpas på ägaren. 
Försäljning av fast egendom enligt 17 § jordförvärvslagen bör i likhet 

med exekutiv försäljning av sådan egendom i fortsättningen ankomma på 
kronofogdemyndigheten. I tydlighetens intresse föreslås en uttrycklig 
bestämmelse härom i 16 §. 

Vad som i 17 § sägs om FfL bör ändras till att avse 12 kap. U B. Enligt U B 

ankommer det på kronofogdemyndigheten att ombesörja värderingen vid 

exekutiv försäljning av fast egendom, varvid kronofogdemyndigheten får 
anlita en särskild värderingsman (12 kap. 3 §). 

Bestämmelsen om rätt för ägaren och panthavare att påkalla en särskild 
värdering har sin motsvarighet i tidigare jordförvärvslagar. Med hänsyn till 

den vikt som har tillmätts denna värdering (se prop. 1951 :24 s. 24, 50 tT och 

75 f och prop. 1955: 165 s. 109 f och 113) bör befogenheten att utse värde

ringsmän ankomma på en annan myndighet än den som skall ombesörja 
värderingen enligt UB (dvs. kronofogdemyndigheten). Uppgiften bör 

anförtros länsstyrelsen. 
Någon motsvarighet till bestämmelsen om att vad UL i fråga om för

delning av köpeskillingen föreskriver beträffande gäldenären skall i ärende 
som avses i 17 § jordförvärvslagen tillämpas på ägaren torde inte behövas. 
I 13 kap. UB, som behandlar redovisning (däri inräknat fördelning) av 
influtna medel, används f.ö. i allmänhet inte beteckningen gäldenären. 
Någon oklarhet i tillämpningen torde inte kunna uppstå. 

Om ett ärende om försäljning enligt 17 § är anhängigt hos överexekutor 

vid ikraftträdandet av de nya bestämmelserna, bör det även därefter i 
princip handläggas av överexekutor. Överexekutors handläggning bör 

dock upphöra senast vid utgången av år 1982 och överexekutor bör även 

dessförinnan kunna överlämna ärendet till kronofogdemyndigheten, om 
det är lämpligt (jfr 39 § UBp). En övergångsbestämmelse härom har tagits 
upp. 
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7.13 Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyres
fastighet m.m. 

Enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. får fast egendom, som är 

taxerad som annan fastighet och som vid taxeringen har betecknats som en 
hyresfastighet, i princip inte förvärvas utan tillstånd av hyres nämnden ( l 
§). Förvärvstillstånd fordras dock inte bl.a. om förvärvet sker genom inrop 
på en exekutiv auktion (2 § 8). Egendom, som har förvärvats genom inrop 

på en exekutiv auktion under sådana förhållanden att förvärvstillstånd 
skulle ha krävts vid ett vanligt köp, skall avyttras inom viss tid, om inte 
dessförinnan nämnda förhållanden har upphört eller inroparen antingen 

har fått besked från kommunen att någon prövning inte påkallas eller har 

erhållit hyresnämndens tillstånd att behålla egendomen (6 §). Avyttras inte 
egendomen inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen på framställning av 
kommunen eller hyresnämnden förordna att egendomen skall säljas på 
offentlig auktion. 

Beträffande en sådan auktion gäller bestämmelserna i 7 §. Dessa 

överensstämmer i huvudsak med reglerna i 17 § jordförvärvslagen och bör 
ändras på motsvarande sätt. Samtidigt bör 6 § första stycket sista 
meningen förtydligas Ufr 16 § jordförvärvslagen). Beträffande den närmare 
motiveringen för ändringarna får hänvisas till vad som har sagts i fråga om 

jordförvärvslagen. 

7.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (1916:156) om vissa inskränk
ningar i rätten att förvärva fast egendom m.m. 

Enligt I och 2 §§lagen om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 
egendom m.m. får utländska medborgare m.fl. inte utan ett särskilt 
tillstånd förvärva fast egendom (däri inräknat tomträtt) här i riket. Nämnda 
bestämmelser utgör dock inte något hinder mot att förvärva fast egendom 
genom inrop på en exekutiv auktion (6 §). Fast egendom. som har för

värvats genom inrop på en exekutiv auktion under sådana förhällanden att 

tillstånd skulle ha krävts vid ett vanligt köp, skall avyttras inom viss tid, 
om inte dessförinnan nämnda förhållanden har upphört eller inroparen har 

erhållit tillstånd att behålla egendomen (7 §). Avyttras inte egendomen 
inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen i allmänhet förordna att 
egendomen skall säljas på offentlig auktion. 

Beträffande en sådan auktion gäller bestämmelserna i 8 §. Enligt 8 § 

andra stycket skall samma regler tillämpas som om egendomen hade 
utmätts för en fordran med bästa förmånsrätt efter, i förekommande fall, 

sådana rättigheter som besvärade egendomen redan vid den exekutiva 
auktionen och som har företräde framför alla befintliga fordringar. Vidare 
anges bl.a. att vad UL i fråga om köpeskillingens fördelning föreskriver 
beträffande gäldenären skall i ett ärende som nu avses gälla egendomens 
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ägare samt att bestämmelsen i 40 § första stycket andra meningen FtL inte 

skall tillämpas i fråga om egendomens försäljning. Enligt denna bestäm

melse får ett inrop inte godtas. om det är sannolikt att en avsevärt högre 
köpeskilling kan uppnås. 

Försäljning av fast egendom enligt 8 § i 1916 års lag bör i likhet med 

exekutiv försäljning av sådan egendom i fortsättningen ankomma på 

kronofogdemyndigheten. I tydlighetens intresse föreslås en uttrycklig 
bestämmelse härom i 7 §. 

Bestämmelsen i 8 ~ om att vad UL i fråga om köpeskillingsfördelningen 

föreskriver beträffande gäldenären skall i ett sådant ärende som avses i 
paragrafen gälla egendomens ägare bör utgå. I fråga om skälen för denna 

ändring kan hänvisas till vad som har anförts i motiven till motsvarande 

ändring ijordförvärvslagen. Vidare föreslås att hänvisningen till 40 §första 

stycket andra meningen FfL ändras till att avse motsvarande bestämmelse 

i UB ( 12 kap. 40 §första stycket andra meningen). 

En övergångsbestämmelse bör meddelas beträffande försäljnings

ärenden som är anhängiga hos överexekutor vid ikraftträdandet av lag

ändringarna (jfr förslaget till ändring av jordförvärvslagen). 

7.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (1925:221) om bulvanförhållande i 
fråga om fast egendom 

I § 

Om ett förbud i lag att utan tillstånd eller godkännande förvärva eller 

behålla fast egendom kringgås genom att egendomen innehas av en bulvan, 

skall enligt I § första stycket lagen om bulvanförhållande i fråga om fast 

egendom en domstol på talan av en allmän åklagare förordna att över

exekutor, sedan sex månader förflutit från det att domstolens beslut vann 

laga kraft, skall pröva huruvida egendomen skall säljas på en offentlig 
auktion. Enligt andra stycket i paragrafen skall överexekutor förordna om 

försäljning, om det inte framgår av fastighetsboken att egendomen har av

yttrats. Visar det sig senare att ett avtal, genom vilket egendomen har av

yttrats. inte har blivit bestående. skall överexekutor på nytt pröva 

huruvida ett förordnande om försäljning skall meddelas. 
Att uppgiften att förordna om försäljning enligt bulvanlagen åvilar över

exekutor torde ha samband med att själva försäljningen ankommer på 

överexekutor. Vid överexekutors avskaffande bör försäljningen - som 

sker enligt bestämmelserna om exekutiv försäljning - ankomma på krono

fogdemyndigheten. Mot bakgrund härav är det lämpligt att även uppgiften 
att pröva huruvida försäljning skall ske anförtros kronofogdemyndigheten. 

Detta överensstämmer med beredningens förslag, vilket har lämnats utan 

erinran av remissinstanserna. 
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2 * 
I 2 *föreskrivs att om det. sedan ett förordnande har meddelats om för-

säljning. framgår att egendomen har avyttrats dessförinnan eller senare, 
överexekutor få.r besluta att förordnandet inte skall gä i verkställighet. 

Även denna befogenhet bör i fortsättningen ankomma på kronofogdemyn
digheten. 

I 2 §regleras i övrigt försäljningen av egendomen. Bestämmelsen i femte 

meningen om att vad UL i fråga om fast egendoms försäljning och 
köpeskillingsfördelningen föreskriver beträffande gäldenären skall i ett 

ärende enligt bulvanlagen gälla bulvanen bör utgå (jfr förslaget till ändring 
av jordförvärvslagen). Vidare föreslås att ett par andra hänvisningar till 

bestämmelser i UL anpassas till de nya bestämmelserna i UB. 

6§ 

Virke som avverkas eller stråfoder som förs bort i strid mot ett förbud 

enligt 3 § kan enligt 5 § under vissa förutsättningar tas i beslag och 

förklaras förverkat. I 6 § första stycket meddelas bestämmelser om för
farandet beträffande sådan egendom. Där anges att virke och stråfoder 
som förverkas skall säljas av åklagaren i den ordning som föreskrivs om 

utmätta lösören. Begär ägaren av beslagtaget virke eller stråfoder. innan 
frågan om förverkande har prövats slutligt, att försäljning skall äga rum 

eller finner överexekutor. på anmälan av åklagaren. att fara föreligger att 

virket dler stråfodret skall förstöras eller att kostnaden för dess för
varande skulle bli större än som är skäligt, skall överexekutor förordna att 
egendomen skall säljas i nyssnämnda ordning. I ett sådant fall skall egen

domens ägare. om han är känd och bor inom riket, genom åklagarens 
försorg delges en underrättelse om auktionen minst åtta dagar innan den 
hålls. Detsamma gäller beträffande ett ombud för ägaren. om denne bor 
utom riket men inom riket har ett känt ombud, som har rätt att ta emot 
stämning och avge svaromål för honom. Vidare föreskrivs att åklagarens 
anmälan till överexekutor skall vara åtföljd av en fullständig. av två tro
värdiga personer styrkt förteckning. som utvisar egendomens mängd och 

beskaffenhet. 
Beredningen har föreslagit att uppgiften att sälja virke eller stråfoder 

skall anförtros kronofogdemyndigheten och att denna också skall överta 

överexekutors uppgift att pröva huruvida beslagtaget virke eller stråfoder 

skall säljas innan det slutligt har förklarats förverkat. Detta har godtagits 

av remissinstanserna. 
För egen del vill jag framhålla att uppgiften att ombesörja försäljning av 

förverkat eller beslagtaget virke eller sträfoder ligger vid sidan av en 
allmän åklagares övriga åligganden. Jag delar därför uppfattningen att 
försäljningen inte längre skall ombesörjas av åklagaren. Enligt lagen 

( 1974: 1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. 

skall egendom som har tillfallit staten på grund av förverkande säljas av 
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förenade fahriksverken. Den myndighet som omhänderhar egendomen fär 

dock i vissa fall låta sälja den. Lagen är inte tillämplig. om annat följer av 

särskilda bestämmelser. Det synes mindre lämpligt att förenade fabriks

verken åläggs att sälja upplag av virke eller stråfoder. Det bör också 

beaktas att en sådan försäljning skall ske med tillämpning av vad som 

gäller om försäljning av utmätt egendom. Jag förordar därför att försälj

ningen anförtros kronofogdemyndigheten. Frågan huruvida beslagtaget 

virke eller stråfoder skall säljas innan det slutligt har förklarats förverkat 

bör också prövas av kronofogdemyndigheten. Det bör ankomma på 

åklagaren att till kronofogdemyndigheten anmäla frågan om försäljning. 

6 § första stycket har utformats i enlighet med det sagda. De nuvarande 

hestämmelscrna om underrättelse till ägaren har fått utgå (jfr 9 kap. 2 § 

andra stycket UB). Någon särskild bestämmelse om den utredning som 

åklagaren skall lämna i sin framställning torde inte heller behövas. 

I andra stycket av 6 § anges f.n. att om beslagtaget virke eller stråfoder 

säljs innan det har förklarats förverkat, försäljningssumman skall 

nedsättas i riksbanken till dess frågan om förverkande har blivit slutligt 

avgjord. Vidare föreskrivs att vad som sägs i 160 § UL om insättning av 
sådana medel i bank har motsvarande tillämpning. Efter lagändring år 1971 

anges i 160 § UL att medel som har influtit i utsökningsmål skall utan 

dröjsmål sättas in i en bank mot ränta. Undantag föreskrivs dock för det 
fallet att det finns anledning anta att utbetalning kommer att ske inom två 

veckor från det att medlen inflöt. Några motsvarande bestämmelser har 

inte tagits upp i UB, men det har förutsatts att föreskrifter i saken meddelas 

av regeringen. 
Medel som har influtit vid en förtida försäljning enligt bulvanlagen bör 

liksom f.n. betalas ut först när frågan om förverkande har avgjorts slutligt. 

Medlen bör emellertid inte sättas in i riksbanken. De bör i stället i 
allmänhet göras räntebärande genom insättning i bank enligt samma regler 

som förutsätts komma att gälla i utsökningsmål. På grund av hänvisningen 

i 6 § första stycket sista meningen till vad som gäller om exekutiv för

säljning torde dessa regler bli tillämpliga. 
I enlighet härmed anges i andra stycket endast att om beslagtaget virke 

eller stråfoder säljs innan det har förklarats förverkat, influtna medel inte 

får betalas ut innan frågan om (örverkande har avgjorts slutligt. 

12 § 

I 12 § första stycket anges f.n. att klagan över överexekutors beslut i ett 

ärende som nämns i I § förs i den ordning som föreskrivs i UL angående 

klagan över överexekutors utslag i utsökningsmål. Det föreslås nu en mera 

generell bestämmelse om att talan mot kronofogdemyndighetens beslut 

enligt 1925 års lag förs i den ordning som föreskrivs i UB. 
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13 § 

I andra stycket av denna paragraf har ordet "överexekutor" bytts ut 

mot ·'kronofogdemyndigheten''. 

Övergångsbestämmelserna 

I fall då en domstol enligt I § första stycket har förordnat att över

exekutor skall pröva frågan om försäljning av viss fastighet, bör det i 

princip även efter ikraftträdandet ankomma på överexekutor att göra den 

prövning som anges i I § andra stycket och 2 § och att sälja egendomen. 

Överexekutors befattning med ärendet bör dock upphöra senast vid ut

gången av år 1982. Överexekutor bör även dessförinnan kunna överlämna 

ärendet till kronofogdemyndigheten. om det är lämpligt. Föreskrifter 

härom har tagits upp i första och andra meningarna i andra stycket av över

gångsbestämmelserna. Det är givetvis ingenting som hindrar att över

exekutor. efter att ha beslutat om försäljning. överlämnar frågan om själva 

försäljningen till kronofogdemyndigheten. 

Enligt en särskild övergångsbestämmelse skall vad nu har sagts också 

gälla, om ett ärende om förtida försäljning enligt 6 § första stycket andra 

meningen är anhängigt hos överexekutor vid de nya bestämmelsernas 

ikraftträdande. J praktiken torde det knappast finnas någon anledning att 

överlämna ett sådant ärende till kronofogdemyndigheten. 

Försäljning enligt 6 § skall efter ikraftträdandet verkställas av krono

fogdemyndigheten. Denna bör redan före ikraftträdandet kunna vidta 

åtgärder för en försäljning som skall äga rum efter ikraftträdandet. Tredje 
stycket i övergångsbestämmelserna innehåller en föreskrift härom. 

Slutligen har tagits upp en bestämmelse om att 12 § i dess äldre lydelse 

skall tillämpas i fråga om talan mot överexekutors beslut (jfr 35 § andra 

stycket och 40 § UBp). 

7.16 Förslaget till lag om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden 
för vissa servitut 

Enligt 2 § lagen om förlängning av tiden för vissa servitut är ägaren till en 

fastighet. som besväras av ett servitut beträffande vilket tiden förlängs 

enligt samma lag, i vissa fall berättigad till ersättning av ägaren till den 

fastighet. till vars förmån servitutet gäller. Frågan om ersättning prövas av 

en särskild nämnd. Beträffande sädan nämnd gäller. utöver vissa särskilda 

föreskrifter i 1959 års lag, bestämmelserna i lagen ( 1929: 145) om skiljemän 

i tillämpliga delar. I 5 § föreskrivs att sedan tre månader har förflutit från 

det att nämnden har meddelat beslut, beslutet skall efter överexekutors 

förordnande gå i verkställighet lika som en domstols lagakraftägande dom. 

Vad som föreskrivs om överexekutors förordnande som förutsättning 

för verkställighet av nämndens beslut bör utgå. I enlighet med vad som 

skall gälla enligt UB beträffande verkställighet av en skiljedom bör frågan 
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om verkställighet av nämndens beslut prövas direkt av kronofogdemyndig

heten (jfr 3 kap. 15- 18 ~§ U BJ. Beträffande förutsättningarna för verkstäl

lighet synes böra gälla detsamma som i fråga om en skiljedom som, utan att 
skiljeavtal föreligger, med stöd av en bestämmelse i lag har meddelats med 

tillämpning av skiljemannalagen. 5 § föreslås ändrad i enlighet härmed. 

I 7 §ges regler om beaktande av servitut för vilket tiden har förlängts vid 

exekutiv försäljning av den tjänande fastigheten. varvid det hänvisas till 

bestämmelser i UL. Paragrafen bör anpassas till bestämmelserna i 12 kap. 

UB. 
Har övcrexekutor förordnat att ett beslut av nämnden får verkställas. 

bör frågan om verkställighet inte på nytt prövas av kronofogdemyndig

heten. En övergångsbestämmelse härom har tagits upp i departements

förslaget (jfr 14 § UBp). 

7.17 Förslaget till lag om ändring i lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av 
rätt till gruva m.m. 

I samband med att rätt till en gruva eller en andel däri enligt lagen om 

inlösen i vissa fall av rätt till gruva m.m. skall mot lösen avstås till staten 

eller någon annan kan förordnas att även annan egendom, som är att 

hänföra till gruv verksamheten eller som hör till någon i omedelbar anslut

ning till gruvföretaget bedriven rörelse, skall lösas. Beträffande rätten till 

löseskillingen för lös egendom som avstås finns bestämmelser i 6 §.I andra 

stycket föreskrivs att löseskillingen för lös egendom som är utmätt skall 

utges till utmätningsmannen, om borgenären yrkar det. Vidare anges att 

om löseskillingen avser egendom, som har satts i kvarstad eller under 

skingringsförbud, löseskillingen skall utges till överexekutor, om någon 
part begär det. och att överexekutor har att förfara med beloppet på det 

sätt som är föreskrivet i 186 § UL för där avsett fall. 

Vad som sägs om skingringsförbud bör utgå. Vidare bör betalnings
säkring nämnas vid sidan av kvarstad. Vad som sägs om överexekutor bör 

ändras till att gälla kronofogdemyndigheten. Någon särskild bestämmelse 

om hur kronofogdemyndigheten skall förfara med löseskillingen för 
egendom som är belagd med kvarstad m.m. torde inte behövas. I fråga om 

skälen härför får jag hänvisa till vad som anförs vid förslaget till ändring av 

motsvarande bestämmelse i 58 § försäkringsavtalslagen. Bestämmelserna 

kan samtidigt förenklas något. 6 § har ändrats i enlighet härmed. 

Vad som sägs om kvarstad i paragrafens nya lydelse bör också tillämpas 

i fråga om skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. En 

föreskrift härom har tagits upp i en övergångsbestämmelse (jfr 33 § UBp). 

7.18 Förslaget till lag om ändring i expropriationslagen (1972:719) 

I 6 kap. 14 § expropriationslagen föreskrivs i fråga om uttagande av viss 

ersättning att UL:s bestämmelser om verkställighet av en lagakraftägande 
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<lom i tvistemål, genom vilken betalningsskyl<lighet har älagts någon, har 

motsvarande tillämpning. Hänvisningen till U L föreslås än<lra<l till att avse 

motsvarande bestämmelser i UB. 

7.19 Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) 

Enligt 9 kap. 4 * andra stycket fastighetsbildningslagen fär vissa 

kostnadsbelopp som har tagits upp i en debiteringslängd tas ut enligt UL:s 

bestämmelser om fordran för vilken betalningsskyldighet har ö'.ilagts genom 

en dom som äger laga kraft. Hänvisningen föreslås ändrad till att avse mot

svarande regler i UB. 

Beträffande sammanläggning av fastigheter föreskrivs i 12 kap. 4 §andra 
stycket att en fastighet inte får ingå i en sammanläggning, bl.a. om den är 

utmätt eller annars skall säljas i <len ordning som föreskrivs för utmätt fast 

egendom. En utmätning som återgår, om sammanläggning kommer till 

stånd. skall dock inte beaktas. Sistnämnda bestämmelse åsyftar det fallet 

att en överlåtelse av en fastighet är beroende av villkor. som består i att en 

sammanläggning kommer till stånd, och fastigheten har utmätts för en 

fordran mot överlåtaren Ufr 82 a § UL). 

Även kvarstad pä en fastighet bör utgöra hinder mot att fastigheten ingår 

i en sammanläggning. Detsamma gäller betalningssäkring. Paragrafen har 
kompletterats med föreskrifter härom. Bestämmelsen att en utmätning som 

återgår. om en sammanläggning kommer till stånd, inte skall beaktas har 

vidgats till att gälla även kvarstad och betalningssäkring Ufr 16 kap. 13 § 

första stycket UB och 10 § första stycket förslaget till ändring i lagen 
1978:880 om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter samt 4 kap. 

25 § UBJ. 
1 övergångshänseende bör beaktas att en fastighet kan vara belagd med 

skingringsförbud när de nya bestämmelserna träder i kraft. Förbudet mot 
sammanläggning bör gälla även i ett sådant fall. En föreskrift härom har 

tagits upp i en övergångsbestämmelse (jfr 33 § UBpl. 

7.20 Förslaget till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av sam
fälligheter 

Enligt 46 § andra stycket lagen om förvaltning av samfälligheter gäller 

att debiterat och till betalning förfallet belopp, som en samfällighets

förening har uttaxerat av en medlem, får tas ut enligt UL:s bestämmelser 

om fordran för vilken betalningsskyldighet har ålagts genom en dom som 

äger laga kraft, såvida inte den domstol där talan om rättelse är anhängig 

förordnar annat. Hänvisningen till U L föreslås ändrad till att avse mot
svarande regler i UB. 
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7.21 Förslaget till lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred 

32 § 

I 32 § lagen om ägofred ges bestämmelser om verkställighet av ett 

utlåtande vid en syneförrättning som avser stängselskyldighet eller betes

reglering. Enligt första stycket gäller att om en sådan förrättning inte 

klandras enligt vad som sägs i 31 §, ett därvid meddelat utlåtande. med 

vissa undantag, går i verkställighet såsom en lagakraftägande dom. Om 

talan förs mot förrättningen. får enligt andra stycket överexekutor 

förordna om verkställighet av utlåtandet i vad därigenom någon har för

pliktats att uppföra stängsel. såvida sökanden ställer säkerhet enligt 48 § 

UL för det skadestånd som han kan bli skyldig att utge. om utlåtandet 

ändras av domstolen. 

Vid överexekutors avskaffande bör verkställighet sökas direkt hos 

kronofogdemyndigheten. Paragrafen föreslås ändrad i överensstämmelse 

härmed. Vidare föreslås att hänvisningen till 48 § UL beträffande säkerhet 

ändras till att avse motsvarande bestämmelser i 2 kap. UB (se 2 kap. 25 och 

27 §§). 

55 § 

I denna paragraf föreslås att ordet "utmätningsmannen" byts ut mot 

"kronofogdemyndigheten". 

I övergångshänseende bör gälla att om överexekutor enligt 32 § andra 

stycket har förordnat om verkställighet, kronofogdemyndigheten inte skall 

på nytt pröva huruvida utlåtandet får verkställas. En bestämmelse härom 

föreslås. 

7.22 och 23 Förslagen till lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsall
männingar och lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i 
Norrland och Dalarna 

I 12 § lagen om häradsallmänningar föreskrivs som villkor för att mark. 

som har förvärvats av delägarna i en häradsallmänning. skall få införlivas 

med häradsallmänningen bl.a. att marken inte är utmätt (punkt 5). Be

träffande motsvarande bestämmelse i den tidigare lagen 1932: 107 om 

häradsallmänningar se prop. 1932: 10 s. 115 f. 

Även kvarstad bör utgöra hinder mot att mark införlivas med en härads

allmänning. Detsamma gäller betalningssäkring. 12 § har kompletterats 

med förbud härom. 

I övergångshänseende bör beaktas att en fastighet kan vara föremål för 

skingringsförbud. när den nya bestämmelsen träder i kraft. Förbudet mot 

införlivning bör gälla även i ett sådant fall. En föreskrift härom har tagits 

upp i en övergångsbestämmelse (jfr 33 § UBp). 

I 11 § lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna finns det en 

liknande bestämmelse såvitt gäller införlivning av mark med en all

männingsskog (punkt 5). Den föreslås ändrad på motsvarande sätt. 

12 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr84 
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7.24 Fiirslaget till lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän 
flottled 

Enligt 10 § lagen om flottning i allmän flottled skall frågan om ersättning 

för en flottningsskada prövas av skiljemän. när en överenskommelse inte 
kan träffas om ersättningen. I 12 § andra stycket anges att vad de flesta 
skiljemännen föreskriver skall gå i verkställighet. även om någon av 

parterna är missnöjd därmed. såvida inte rätten eller överexekutor 

förordnar annat. Eftersom frågan om verkställighet av en skiljedom enligt 
UB skall prövas av kronofogdemyndigheten, föreslås att vad som sägs om 

överexekutor ändras till att avse kronofogdemyndigheten. 

7 .25 Förslaget till lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

Enligt 16 § avtalslagen återkallas en skriftlig fullmakt, som är avsedd att 

innehas av den fullmäktige och företes för tredje man, genom att fullmakts

givaren återtar eller låter förstöra handlingen. Om fullmaktsgivaren kan 

visa sannolika skäl för att fullmaktshandlingen har förkommit eller att han 
av annan orsak inte utan dröjsmål kan ätenå den. ffir handlingen enligt 17 § 

förklaras kraftlös av överexekutor. Ansökan härom skall göras hos över
exekutor i den ort där fullmaktsgivaren bor. Om ansökningen anses kunna 

bifallas, skall överexekutor utfärda kungörelse om att handlingen efter 
utgången av viss angiven tid skall vara kraftlös. Det åligger sökanden att 

låta införa kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Överexekutor kan 
föreskriva att kungörelsen också skall införas i någon annan tidning. 

Uppgiften att döda en skriftlig fullmakt är inte av exekutiv natur. Det 

synes inte heller av andra skäl lämpligt att vid övcrexekutors avskaffande 
flytta befogenheten till kronofogdemyndigheten. Uppgiften har däremot 

nära samband med rättskipningen. och en liknande befogenhet tillkommer 
tingsrätten enligt lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling. Jfr 

även 5 kap. 13 § GB och 9 kap. 2 a § FB. 
Vid avtalslagens tillkomst övervägdes att anförtro uppgiften åt allmän 

domstol. Som skäl för att så inte skedde åberopades att det för fullmakts

givaren kunde vara av största vikt att handlingen utan tidsutdräkt för
klarades kraftlös och att med hänsyn till den då gällande rättegångs

ordningen detta inte skulle kunna ske, om ärendet handlades vid allmän 

domstol (se förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögen

hetsrättens område m.m .. avgivet den 31 jan. 1914, s. 91 f). Något sådant 
skäl mot att anförtro uppgiften åt allmän domstol föreligger inte numera. 

På grund härav föreslår jag att uppgiften flyttas till tingsrätten. 

Den föreslagna ändringen återverkar på. 14 § avtalslagen. Enligt andra 

stycket andra meningen i den paragrafen kan en fullmaktsgivare i visst fall 

hos den myndighet som anges i 17 § erhålla en anvisning hur han skall 

förtara vid återkallelse av en fullmakt som avses i 14 §. 
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Om ett ärende som avses i 17 * eller 14 § andra stycket andra meningen 

är anhängigt hos överexckutor vid ikraftträdandet av lagändringen. bör det 

även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av är 

1982. Det föreslås en övergångsbestämmelse härom (jfr 39 § andra och 

tredje styckena UBpl. 

7.26 Förslaget till lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med 
lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 

Om en borgenär gör invändning ("jäv") mot en lösöreköpsavhandling 

och invändningen framställs vid ett utmätningstillfälle senare än 30 dagar 

från det att avhandlingen företeddes inför tingsrätten. är borgenären enligt 

3 § lösöreköpslagen skyldig att inom en månad därefter väcka talan mot 

säljaren och köparen, om han vill fullfölja invändningen. Talan skall 

väckas vid den domstol till vilken utmätningsmannens tjänstgörings

omräde hör. Egendomen skall beläggas med kvarstad, om sökanden inom 

14 dagar efter utmätningsförrättningen ställer full borgen hos överexekutor 
för den kostnad och skada som kan följa av kvarstaden. 

Forumbestämmelsen i 3 § lösöreköpslagen överensstämmer med vad 

som sägs i 69 § U L beträffande föreläggande att väcka talan i ett fall som 

avses där. Bestämmelsen bör ändras till överensstämmelse med vad som 
föreskrivs i UB beträffande sådan tvist som avses bl.a. i 4 kap. 20 §(se 2 

kap. 24 § första stycket UB). I enlighet härmed föreslås att talan skall 

väckas vid tingsrätten i den ort där kronofogdemyndigheten finns. Vidare 

föreslås att borgen som krävs för att en borgenär skall fä till stånd kvarstad 

skall ställas hos kronofogdemyndigheten. 

Efter 1975 års ändringar av KL:s ätervinningsregler torde hänvisningen i 
3 § lösöreköpslagen till 39 § KL rätteligen avse bestämmelserna i 40 b § 

KL. Hänvisningen föreslås ändrad i enlighet härmed. 

Om invändning mot en köpeavhandling har framställts vid ett utmät
ningstillfä!le före ikraftträdandet av lagändringen men tiden för talans 

väckande inte har gått till ända före ikraftträdandet, bör talan alltjämt 

kunna väckas vid den domstol som var behörig enligt den äldre lydelsen av 

3 §. Talan bör emellertid även kunna väckas vid den domstol som är 
behörig enligt den nya bestämmelsen. Det föreslås en övergångsbestäm

melse härom (jfr övergångsbestämmelsen till lagen 1963:256 om ändrad 

lydelse av 3 § lösöreköpslagen). 

7.27 Förslaget till lag om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981) 

I 18 och 20 §§ konsumentkreditlagen föreslås att termen utmätningsman 

ersätts av ordet kronofogdemyndighet. 

Enligt 21 § tredje stycket får handräckning eller verkställighet av en 

dom, varigenom köp;1ren har förpliktats att lämna tillbaka en vara som har 
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sålts med förbehåll om återtaganderätt. inte beviljas beträffande en vara 

som enligt 65 § L'L skall undantas frän utmätning. Bestämmelserna i 65 § 

UL motsvaras i UB av 5 kap. 1-3 §§. Hänvisningen föreslås ändrad 

enlighet härmed. 

7.28 Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp 
mellan näringsidkare m.fl. 

I flera paragrafer i förevarande Jag används termen utmätningsmannen 

eller böjningsforme; därav ( 10- 12. 14- 16 och 18 §§).Termen bör ersättas 

av ordet krunofogdemyndigheten. 

12§ 

I tredje stycket av förevarande paragraf föreskrivs i frågi! om hand

räckning att bestämmelserna om utmätning i 56. 59. 60 och 60 a §§ UL 

skall tillämpas. Dessa paragrafer innehåller föreskrifter om behörig krono

fogdemyndighet. om underrättelse till gäldenären innan utmätning verk

ställs. om gäldenärens frånvaro när utmätning skall äga rum och om provi

sorisk åtgärd. 

Bestämmelser som motsvarar de nu nämnda meddelas i 4 kap. 8, 12 och 

13 §§ silmt 6 kap. 12 ~ UB. I huvudsak liknande föreskrifter har emellertid 

också tagits upp i UB när det gäller verkställighet som avser annat än betal

ningsskyldighet \ 16 kap. 10- 12 §§). Dessa bestämmelser blir direkt 

tillämpliga när återtagande av en vara som har sålts genom avbetal
ningsköp skall ske i form av verkställighet av en dom. om inte annat före

skrivs (jfr 18 § i förevarande lag). Samma regler beträffande förfarandet 

bör om möjligt gälla vare sig återti!gandet sker genom handräckning eller 

genom verkställighet. Även bestämmelserna i 16 kap. 10-12 §§ UB 

tillgodoser de syften som avses med den nuvarande hänvisningen till vissa 

n:gler beträffande utmätning. 

På grund härav föreslås att hänvisningen i 12 § tredje stycket i före

varande lag till vissa bestämmelser i U L om utmätning ändras till att avse 

bestämmelserna om s.k. annan verkställighet i 16 kap. 10-12 §§ UB. Det 

kan särskilt nämnas att sistnämnda bestämmelser inte innehåller någon ut

trycklig föreskrift rörande betydelsen av svarandens fränvaro vid förrätt

ningen. Det är emellertid även utan någon särskild bestämmelse tydligt att 

återtagande fär ske även om köparen inte är närvarande vid förrättningen. 

såvida det inte för utredningen i målet är nödvändigt att han får yttra sig. 

16 § 

Enligt första stycket av förevarande parngraf överkli!gils ett beslut i 

fråga om handräckning hos överexekutor. Mot överexekutors beslut fär 

talan inte föras. 
Vid överexekutors avskaffande hör talan mot ett beslut av kronofogde-
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myndigheten i fråga om handräckning föras genom besvär i hovrätten. 
Detta överensstämmer med vad som skall gälla om talan mot kronofogde

myndighetens beslut enligt UH. Med hänsyn till de hegränsningar som 
enligt RB gäller för att ett mål skall tas upp till prövning av högsta 

domstolen bör något särskilt fullföljdsförbud inte ställas upp. 

Huvudregeln beträffande talan mot kronofogdemyndighetens beslut 

enligt U B är att besvär skall anföras inom tre veckor från det att beslutet 

delgavs klaganden ( 18 kap. 7 ~ sista stycket). Denna regel blir tillämplig 

bl.a. i fråga om verkställighet av en förpliktelse som avser annat än betal

ningsskyldighet och alltså även beträffande verkställighet av en dom. 

varigenom en köpare har ålagts att återlämna en vara som har sålts genom 

avbetalningsköp. Detsamma bör gälla beträffande handräckning för 

samma ändamål. 
I enlighet med det sagda föreskrivs i första stycket av förevarande 

paragraf att talan mot beslut i fråga om handräckning förs i hovrätten 

genom besvär samt att besvär skall anföras inom tre veckor från det att 
beslutd delgavs klaganden. 

Enligt 10 §första stycket i förevarande lag gäller att om köparen vid den 
avräkning som skall äga rum vid ett återtagande tillgodoräknas ett större 

belopp än säljaren. varan fär återtas endast om säljaren betalar mellanskill

naden till köparen eller. när varan har värderats av utmätningsmannen. 

nedsätter mellanskillnaden hos denne. Enligt 15 §skall utmätningsmannen 
vid handräckning värdera varan. I 16 § andra stycket föreskrivs att om 

köparen eller säljaren är missnöjd med värderingen eller någon annan 

åtgärd vid handräckningen. han är oförhindrad att väcka talan mot den 
andre vid domstol. I anslutning härtill anges i tredje stycket av 16 § att om 

säljaren inte visar att han har väckt talan vid domstol inom en månad efter 
det att handräckningen genomfördes eller, om förrättningen inom den 
tiden har överklagats, inom en månad efter det att överexekutors beslut 

meddelades, köparen får hos utmätningsmannen lyfta belopp som har 
nedsatts hos denne. 

Bestämmelsen i 16 § tredje stycket bör ses mot bakgrund av att klagan 
över handräckning f.n. kan ske utan inskränkning till viss tid. Som framgår 

av det föregående föreslås nu att besvärstiden skall vara begränsad till tre 
veckor från det att beslutet delgavs klaganden. Det synes lämpligt att den 

nu aktuella bestämmelsen får anknyta till att beslutet om handräckning 

vann laga kraft. Den ändrade instansordningen påkallar också viss 

jämkning av bestämmelsen i övrigt. 

På grund av det anförda anges i tredje stycket att om säljaren inte visar 

att han har väckt talan vid domstol inom en månad efter det att beslutet om 

handräckning vann laga kraft mot honom, köparen får hos kronofogde
myndigheten lyfta nedsatt belopp. Av bestämmelsen följer att kronofogde

myndigheten. när nedsättning har skett. måste ombesörja att beslutet om 

handräckning delges säljaren. 
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En remissinstans har undrat vad som skall g~illa. när frågan om egen
domens värde, efter att först ha prövats av hovrätten på grund av klagan i 
handriickningsm!Het. på nytt prövas av en domstol efter särskild talan i 
saken. Med anledning härav vill jag framhålla att möjligheten att fä värde

ringsfrågan prövad av domstol i ett tvistemål st:'.l.r till buds även om krono

fogdemyndighetens beslut har överklagats. Härav följer också att det är 

domen i det instiimda målet som blir avgörande för det värde som slutligen 
skall åsättas egendomen. Hovrättens beslut i det överklagade handräck

ningsmt\let har alltså inte annan verkan än f.n. överexekutors. 

17§ 

I denna paragraf föreslås att hänvisningen till U L ändras till att avse UB. 

I förevarande paragraf ges vissa bestämmelser om återtagande som sker 

genom verkställighet av en dom. I paragrafens andra stycke anges vissa 

bestämmelser i lagen beträffande handräckning, vilka också skall tillämpas 
vid verkställighet. Bl.a. hänvisas till 12 § tredje stycket, som i sin tur f.n. 

hänvisar till vissa bestämmelser i UL rörande utmätning. Enligt vad som 
har föreslagits i det föregående skall i 12 § tredje stycket i stället hänvisas 

till 16 kap. 10-12 §§ UB. Dessa bestämmelser. som avser s.k. annan 
verkställighet. är direkt tillämpliga på sådan verkställighet som nu avses. 

På grund härav föreslås att hänvisningen till 12 §tredje stycket utgår. 

Beträffande talan mot utmätningsmannens värdering vid verkställighet 
skall enligt andra stycket andra meningen av förevarande paragraf bestäm
melserna i 16 §andra och tredje styckena tillämpas. I tredje meningen före

skrivs att den tid av en månad som anges i 16 ~ tredje stycket dock i fall då 

förrättningen har överklagats skall räknas från den dag då beslut av högre 
instans vann laga kraft. Bestämmelsen har sin grund i att något fullföljds
förbud inte gäller vid verkställighet. Med hänsyn till de ändringar som 

föreslås i 16 § kan nämnda bestämmelse utgå. 

Övergångsbestämmelserna till 1978 års lag 

I samband med ikraftträdandet av 1978 års lag om avbetalningsköp 
mellan näringsidkare m.11. upphävdes lagen ( 1915:219) om avbetal

ningsköp. Enligt tredje stycket i övergångsbestämmelserna till 1978 års lag 

gäller dock äldre lag - dvs. 1915 års lag om avbetalningsköp - fortfarande 

i fråga om köp som har ingåtts före ikraftträdandet av 1978 års lag. Hän

visningen avser även bestämmelser i 1915 års lag som gäller handräckning 

och verkställighet för återtagande av såld egendom. 

Av de exekutionsrättsliga bestämmelserna i 1915 års lag hade några ett 

nära samband med UL. I 10 § fjärde stycket angavs sålunda att vad som är 

föreskrivet i fråga om utmätning i 56, 59, 60 och 60 a §§ UL skulle ha mot

svarande tillämpning beträffande handräckning enligt 1915 års lag. Enligt 
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14 ~ skulle överklagande av beslut i fråga om handriickning ske hus iiver
exekutor. mot vars heslut klagan inte fi1:k föras lse även andra stycket). 

Vidare hänvisades beträffande handriickning eller verkställighet enligt 

1915 3.rs lag i 16 *första stycket första meningen generellt till UL:s regler. 

I det föregående har föreslagits att motsvarande bestlimmelser i 1978 års 

lag ( 12 § tredje stycket. 16 och 17 **> ändras med anledning av att UL 

ersätts av UB. På motsvarande siitt bör tillämpningen av nyssnämnda 

bestiimmelser i 1915 års lag anpassas till UB. Detta bör ske genom att det i 

övergångsbestämmelserna till 1978 års lag anges de avvikande föreskrifter 

från nyssnämnda bestämmelser i 1915 års lag som påkallas. Detta kan 

lämpligen ske genom hänvisning till 1978 års lag. 

I enlighet härmed föreslås ett tillägg i tredje stycket av övergångs

bestämmelserna till 1978 års lag. där det anges att i stiillet för 10 § fjärde 

stycket och 14 §i 1915 års lag gäller 12 §tredje stycket och 16 §i 1978 års 

lag samt att vad som sägs om UL i 16 §i 1915 års lag i stället skall avse UB. 

Övergångsbestämmelserna till nu föreslagna ändringar 

När beslut i fråga om handräckning eller verkställighet har meddelats 

före ikraftträdandet av lagändringen. bör överklagande alltjämt ske enligt 

de äldre bestämmelserna (jfr 35 §första stycket och 40 § UBp). Det innebär 

att talan även efter ikraftträdandet skall föras hos överexekutor och att 

någon begränsning av klagotiden inte gäller. 

Det är tydligt att äldre bestämmelser skall tillämpas även i fråga om för

farandet hos överexekutor (jfr 35 § första stycket och 40 § UBp). Även 

förbudet mot att föra talan mot överexekutors beslut i fråga om hand

räckning bör iakttas. Äldre bestämmelser skall också tillämpas vid talan 

mot överexekutors beslut i mäl om verkställighet av dom på återtagande 

av en vara. 
Den nuvarande bestämmelsen i 16 § tredje stycket om tidpunkten för 

köparens rätt att lyfta belopp som har nedsatts hos utmätningsmannen 
enligt 10 § första stycket har samband med att talan mot utmätnings

mannens beslut f.n. inte är inskränkt till viss tid. I fall då de äldre reglerna 

om klagan skall gälla bör ocksä den äldre bestämmelsen om lyftning av 
nedsatt belopp tillämpas. 

I enlighet med det sagda föreslås att när utmätningsmannen före ikraft

trädandet av lagändringen har meddelat beslut i fråga om handräckning 

eller verkställighet. äldre bestämmelser skall tillämpas. Föreskriften är 
tillämplig även i fråga om ett köp som på grund av övergångsbestäm

melserna till 1978 års lag regleras av 1915 års lag om avbetalningsköp. 

7.29 Förslaget till lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal 

Enligt 58 § andra stycket försäkringsavtalslagen skall ersättningsbelopp 

för gods. som är utmätt eller har tagits i anspråk genom betalningssäkring, 
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utges till utmiitningsmannen, om borgenären yrkar del. Om ersättnings

heloppet avser gods, som har satts i kvarstad eller under skingringsförbud. 

skall beloppet utges till överexekutor. om någon pai1 begär det. Sist

nämnda hestämmclse hör ändras på så sätt att vad som sägs om skingrings

förbud utgår och att överexekutor ersätts av kronofogdemyndigheten. 

I paragrafen sägs vidare att med ersättningsbelopp som har utgetts till 

överexekutor skall denne förfara på det sätt som är föreskrivet i 160 § U L 

för där avsett fall. Enligt 160 § U L skall medel som har influtit i utsök

ningsmål utan dröjsmål sättas in i bank mot ränta. Insättning behöver dock 

inte ske. om det föreligger anledning anta att utbetalning kommer att äga 

rum inom två veckor från det att medlen har influtit. 

Någon motsvarande bestämmelse har inte tagits upp i UB. Influtna 

medel bör även i fortsättningen i princip sättas in i bank, men en föreskrift 

härom har ansetts kunna meddelas av regeringen. Försäkringsersättning 

som inflyter i ett kvarstadsmål bör behandlas på samma sätt som andra 

influtna medel i ett sådant mål. En särskild lagbestämmelse för just för

säkringsbelopp behövs därför inte. Föreskriften härom bör alltså utgå. 

Eftersom ersättningsbelopp skall utges till kronofogdemyndigheten både 

när egendomen är utmätt eller ianspråktagen genom betalningssäkring och 

när den är belagd med kvarstad, kan bestämmelsen i 58 § andra stycket 

förenklas. För samtliga fall torde kunna föreskrivas att åtgärden skall 

vidtas på begäran av någon av parterna. Paragrafen föreslås ändrad i 

enlighet med det sagda. 

I 118 § tredje stycket och 123 §andra stycket försäkringsavtalslagen bör 

hänvisningen till U L resp. till 67 d § U L ändras till att avse UB resp. 7 kap. 

UB. 
Vad som sägs om kvarstad i 58 § i paragrafens nya lydelse bör tillämpas 

även i fråga om skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet 

av lagändringen. Det föreslås en övergångsbestämmelse härom. 

7.30 Förslaget till lag om ändring lagen (1927:56) om nedsättning av 
pengar hos myndighet 

Enligt lagen ( 1927:56) om gälds betalning genom penningars nedsättande 

i allmänt förvar får en gäldenär under vissa förutsättningar fullgöra sin 

betalningsskyldighet genom att nedsätta beloppet hos överexekutor. I 

prop. 1979/80: 119 har, i samband med förslag till en ny preskriptionslag, 

föreslagits vissa ändringar i 1927 års lag. bl.a. beträffande lagens rubrik. 

Det nu förevarande förslaget utgår från den lydelse som 1927 års lag skall 

ha enligt nämnda proposition. 

Enligt I § i 1927 års lag får betalning ske genom nedsättning, om borge

nären vägrar att ta emot erbjuden betalning av en förfallen skuld eller om 

gäldenären är hindrad att betala sin skuld på grund av borgenärens 

bortovaro eller sjukdom eller någon annan omständighet som beror på 
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borgenären. Detsamma gäller, om gäldenären inte vet eller bör veta vem 
som är borgenär samt då ovisshet råder om vem av två eller flera som är 
rätt borgenär och gäldenären inte skäligen kan anses pliktig att på egen risk 

bedöma till vem av dem betalningen skall erläggas. Bestämmelser om 

betalning genom nedsättning hos överexekutor finns också i J B såvitt gäller 
hyresbelopp ( 12 kap. 21 §,se även 22 och 44 §§). 

Antalet slutligt handlagda ärenden om nedsättning enligt 1927 års lag och 

JB uppgick under åren 1974-1978 till 659, 697, 1005, 925 resp. 811 för hela 

landet. Det kan påpekas att flera nedsättningar rörande samma rättsför

hållande brukar behandlas som ett ärende, särskilt när det gäller hyra. 

Beredningen, som har ansett att valet av behörig myndighet vid över
exekutors avskaffande bör stå mellan länsstyrelsen och kronofogde

myndigheten, har föreslagit att uppgiften skall övertas av kronofogde

myndigheten. Som skäl har främst åberopats att uppgiften att ta emot ned
sättning inte har något närmare samband med länsstyrelsernas huvud

sakliga verksamhet men att den har visst samband med uppgiften att 

utsöka fordringar. Förslaget har kritiserats av några remissinstanser -
bl.a. RSV och kronofogdeföreningen - vilka har förordat att uppgiften 

anförtros länsstyrelsen. För egen del bedömer jag frågan på följande sätt. 

Vid tillkomsten av 1927 års lag utgjordes överexekutor inte endast av 

länsstyrelserna utan även, i flertalet större städer. av magistraten eller en 

ledamot av denna, dvs. i realiteten av en domstol (rådhusrätten). Numera 

är emellertid länsstyrelsen överexekutor i hela landet. Att vid över
exekutors avskaffande anförtro uppgiften att ta emot nedsättning enligt 

1927 års lag åt tingsrätten bör inte komma i fråga. Det torde inte finnas 

någon annan myndighet än länsstyrelsen och kronofogdemyndigheten som 

kan komma i fråga för uppgiften. 

Länsstyrelsen har enligt olika författningar åtskilliga uppgifter, av vilka 
en del företer likheter med uppgiften att ta emot nedsättning av pengar. 

Mellan denna uppgift och kronofogdemyndighetens verksamhet kan 
däremot inte anses föreligga någon närmare anknytning. Mot att låta 
kronofogdemyndigheterna överta uppgiften kan också invändas att det kan 
framstå som mindre tillfredsställande för parterna att nedsättning skall ske 
hos en myndighet som kan utmäta medlen. när förutsättningar därför före
ligger. Antalet länsstyrelser är avsevärt mindre än antalet kronofogde

myndigheter. Det måste anses som en fördel om det antal myndigheter hos 

vilka nedsättning kan äga rum är begränsat. Vad nu har anförts utgör 

vägande skäl för att uppgiften bör anförtros länsstyrelsen. 
Beträffande klagan över överexekutors beslut i ett nedsättningsärende 

gäller f.n. UL:s bestämmelser om klagan i utsökningsmål. Det innebär att 

talan skall föras i hovrätten och att talan mot hovrättens beslut förs i 

högsta domstolen. En sådan fullföljdsordning är också lämplig med hänsyn 
till att frågor som uppkommer i nedsättningsärenden i princip avser civil

rättsliga förhållanden (set.ex. NJA 1948 s. 828, 1954 s. 268, 1973 s. 752 och 
1974 s. 385). 
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Om uppgiften att ta emot nedsättning anförtros länsstyrelsen som sädan. 
blir följden att talan mot beslut i ett nedsättningsärende skall föras hos 
regeringen, om inte annat föreskrivs (jfr 2 § länsstyrelseinstruktionen 
1971:460, omtryckt 1979:234, och 18 §allmänna verksstadgan 1965:600). 

Talan mot beslut i nedsättningsärenden bör emellertid liksom f.n. föras i 
hovrätten. Det kan påpekas att motsvarande fullföljdsordning föreskrivs 
t.ex. i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (se 44 och 60 §§). 

På grund av det anförda föreslår jag att övcrexekutors uppgifter enligt 

1927 års lag skall övertas av länsstyrelsen samt att talan mot länsstyrelsens 
beslut i nedsättningsärenden skall föras i hovrätten genom besvär. l sist

nämnda hänseende föreslås en särskild bestämmelse, som har tagits upp i 
en ny paragraf. 9 a §. 

Förslaget förutsätter, liksom nuvarande bestämmelser i fråga om över
exekutor. att nedsättning får ske hos vilken länsstyrelse som helst. 

Av 21 § Rp följer att RB:s regler om besvär i hovrätten och om rätte

gången i ett sådant besvärsmål blir tillämpliga. Vidare följer av 21 § Rp att 
talan mot hovrättens beslut fär föras i högsta domstolen samt att RB skall 
tillämpas även i det hänseendet. 

Ärenden om nedsättning som är anhängiga hos överexekutor vid ikraft
trädandet av de nya bestämmelserna bör även därefter handläggas av över
exekutor, dock inte längre än till utgången av år 1982. Det föreslås en över
gångsbestämmelse härom (jfr 39 § andra och tredje styckena UBp). 

7.31 Förslaget till lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av 
förkommen handling 

Enligt UB skall en fordran eller rättighet, som grundas på ett löpande 
skuldebrev eller annan handling, vars företeende utgör villkor för rätt att 
kräva betalning eller påkalla fullgörande av en annan förpliktelse, kunna 
utmätas, även om handlingen - s.k. presentationspapper - inte kan 
anträffas och alltså inte kan tas i förvar (4 kap. 7 §och 6 kap. 2 §).En förut
sättning för utmätning i ett sådant fall är att det kan antas att handlingen 

undanhålls eller har förkommit. Vad nu har sagts gäller även pantbrev och 
skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar. 

Om handlingen kan antas ha förkommit, är lagen om dödande av 
förkommen handling tillämplig. Enligt denna lag kan ett presentations

papper efter ansökan dödas av domstol, om det kan antas att handlingen 
har förstörts eller annars förkommit (I § ). Detsamma gäller i fråga om 
aktiebrev och pantbrev samt en intecknad förskrivning som är ställd till 

viss man. Lagen är inte tillämplig på banksedlar och obligationer. Ansökan 
om dödning skall göras av den som har förlorat handlingen. När fordringen 

eller rättigheten har utmätts, skall kronofogdemyndigheten kunna ansöka 
om dödande av den förkomna handlingen (4 kap. 31 § UB). Denna befogen

het kan behöva användas, om utmätningsgäldenären vägrar att medverka 
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till en sådan ansökan. I konkurs är konkursförvaltaren i denna sin 

egenskap behörig att begära <lödning av en förkommen handling. 

Beredningen har föreslagit att möjlighet införs att låta döda en handling 

som avses i I § dödningslagen. om den inte kan anträffas vid utmätning av 

fordringen eller rättigheten eller i konkurs och det kan antas att den undan
hålls. Enligt beredningens förslag skall vad som sägs i dödningslagen om 

dödande av en förkommen handling gälla i tillämpliga delar. Ansökan om 

<lödning skall göras av kronofogdemyndigheten resp. konkursförvaltaren. 

Förslaget har i allmänhet godtagits av remissinstanserna. Två remiss

instanser har dock ifrågasatt om det finns ett tillräckligt behov att kunna 

döda en handling som undanhålls. För egen del vill jag anföra följande. 

Bestämmelserna i UB om möjlighet att utmäta en fordran eller rättighet. 
som grundas pä ett presentationspapper m.m .. när det kan antas att hand

lingen undanhålls skall ses mot bakgrund av att det kan inträffa att en 

gäldenär undanhåller en bankbok för kronofogdemyndigheten och 

därigenom försöker hindra utmätning av ett banktillgodohavande som är 

känt. Det bör emellertid inte godtas att utmätning kan hindras pä ett sä 

enkelt sätt. Det kan visserligen tänkas att kronofogdemyndigheten med 

hjälp av de tvängsmedel som står till buds enligt UB kan förmå gäldenären 

att uppge var handlingen finns. Denna möjlighet torde dock inte alltid vara 

tillräcklig i fråga om en gäldenär som avser att undandra egendomen frän 

sina borgenärer. Det är därför önskvärt att möjlighet införs att fä en 

handling som gäldenären undanhåller dödad. En sådan ordning torde inte 

innebära någon större risk för förlust vare sig för en tredje man. som till 

äventyrs kan vara rätt innehavare av handlingen, eller för den som är för

pliktad enligt handlingen. 
På grund härav ansluter jag mig till beredningens mening att möjlighet 

bör införas att döda en undanhållen handling. när fordringen eller rättig

heten har utmätts. Bestämmelserna i UB om utmätning av en undanhållen 

handling utgår också frän att möjlighet införs att döda handlingen i ett 

sådant fall. Motsvarande möjlighet bör stå till buds i konkurs. Det föreslås 

att bestämmelser i saken tas upp i en ny paragraf i 1927 års lag, närmast 
efter 12 §. 

När det gäller en förkommen handling anges i I § i 1927 års lag som 

villkor för dödande att det kan antas att handlingen har förstörts eller 

annars förkommit. Enligt 6 § första stycket gäller som en förutsättning för 

att domstolen skall utfärda offentlig stämning och förelägga sökanden att 

senare fullfölja ansökningen att sökanden har visat sannolika skäl att hand

lingen har förstörts eller annars förkommit för honom. När ansökningen 
har fullföljts, skall domstolen enligt 8 § andra stycket besluta om <lödning 

av handlingen, om den finner att någon omständighet inte har förekommit. 

som utvisar att handlingen finns i behåll eller ger skälig anledning till 

antagande att sä är fallet. 
Motsvarande bör gälla när det är fråga om en handling som kan antas 
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vara undanhållen. Även i fråga om förfarandet bör gälla detsamma som be

träffande en förkommen handling. 

Beträffande bankböcker och livförsäkringsbrev finns det i 12 § i 1927 års 

lag bestämmelser om ett a!ternativt och enklare dödningsförfarande. 

Enligt dessa bestämmelser kan en sådan förkommen handling begäras 

efterlyst genom bankens resp. försäkringsbolagets försorg. Det synes 

emellenid inte lämpligt att bestämmelserna i 12 § görs tillämpliga då en 
handling kan antas vara undanhållen. I ett sådant fall bör prövningen för

behållas domstol. 

I enlighet härmed anges i första stycket av 12 a § att vad som sägs i 1-11 

§§ om dödande av en förkommen handling i tillämpliga delar gäller även 

när en handling inte har kunnat anträffas vid utmätning av fordringen eller 

rättigheten eller vid konkurs, om det kan antas att handlingen undanhålls. l 

en andra mening föreskrivs att ansökan om dödande i ett sådant fall görs 

av kronofogdemyndigheten eller konkursboet. 
Med hänsyn till tredje mans rätt bör en restriktiv tillämpning äga rum. 

För att offentlig stämning skall utfärdas och beslut om dödning senare 

meddelas bör bl.a. krävas att sökanden med en till visshet gränsande 

sannolikhet kan visa att handlingen tillhör gäldenären och har innehafts av 

honom (jfr betänkandet, SOU 1925:25, Förslag till lag om dödande av 

förkommen handling m.m. s. 27). Det bör särskilt uppmärksammas att det 

fortfarande måste kunna antas att handlingen undanhålls när beslut om 

dödande skall meddelas. En noggrann undersökning enligt 8 § första 

stycket bör ske innan beslut meddelas. Bevisning kan behöva förebringas. 

t.ex. genom förhör med utmätnings- eller konkursgäldenären. Om det 

skulle visa sig sannolikt att handlingen inte undanhålls utan har förkommit. 

bör det inte utgöra hinder mot att handlingen dödas. 
Om en tredje man visar i dödningsärendet att han innehar handlingen, 

fär den inte dödas. Detta gäller även om tredje mannens påstående om 

grunden till hans innehav inte fönjänar tilltro. I en sådan situation kan vid 

utmätning i stället kronofogdemyndigheten ta hand om handlingen (jfr 6 
kap. 7 § UBl och eventuellt förelägga tredje mannen enligt 4 kap. 20 § att 

väcka talan. Vid konkurs kan förvaltaren väcka talan mot tredje mannen 

om bättre rätt till fordringen eller rättigheten (se även 54 § KL). 

När en tredje mans anspråk pa äganderätten godtas, skall kronofogde

myndigheten häva utmätningen (se 4 kap. 33 § UB). Detta gäller även om 

handlingen har hunnit dödas, dock inte sedan beslut om fördelning eller ut

betalning av influtna medel har meddelats. Det kan påpekas att det för

hållandet att ansökan om dödande har gjons och offentlig stämning 

utfärdats inte torde hindra att ett godtrosförvärv sker så länge handlingen 

inte har blivit dödad. 

Dödande av en förkommen handling enligt 1927 års lag medför inte att 

den som har ansökt om dödning har vunnit bättre rätt till fordringen eller 

rättigheten i förhållande till en tredje man än han hade före dödningen. 
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Detta gäller även om en ny handling enligt 9 § sätts i den dödade hand

lingens ställe. På motsvarande sätt kommer dödande av en handling. som 

antas vara undanhållen, inte att medföra bättre rätt för utmätnings- eller 

konkursgäldenären än denne hade före dödningen. 

Om medel som har influtit för den utmätta fordringen eller rättigheten 

redan har tilldelats utmätningssökanden eller någon annan borgenär 
genom lagakraftvunnet beslut om fördelning eller utbetalning, när rätt 

innehavare av handlingen ger sig till känna, har denne rätt till ersättning av 

borgenären endast under de förutsättningar som anges i 14 kap. 5 § UB 

jämförd med 4 § i samma kapitel. I konkurs torde rätte innehavaren 
knappast ha något motsvarande anspråk mot borgenärer som har fält ut

delning. 

I fråga om verkan av ett beslut om dödning gäller enligt 9 § första stycket 

i 1927 års lag att den omständigheten att handlingen inte kan företes inte 

utgör hinder för dödningssökanden att göra gällande den rätt som har 

kunnat grundas på handlingen. Beträffande tillgodohavande på en bankbok 

är det av betydelse att banklagstiftningen innehåller förbud mot s.k. 

legitimationsklausul. Enligt 67 § lagen (1955: 183) om bankrörelse får en 

bank sålunda inte träffa förbehåll om rätt för banken att åberopa betalning 

till någon annan än rätt innehavare av en motbok (jfr 33 §lagen 1936:81 om 

skuldebrev). Liknande bestämmelser finns i 35 a § lagen (1955:416) om 

sparbanker och 42 b § lagen ( 1956: 216) om jordbrukskasserörelsen. 

Om en bank sålunda i princip inte befrias från sin skuld genom att 

fullgöra sin förpliktelse till den som med orätt innehar en motbok. bör en 

sådan befrielse inte heller kunna inträda i fall handlingen dödas och banken 

därefter betalar till dödningssökanden, om denne inte var rätt innehavare 
när handlingen dödades (se prop. 1969: 159 s. 7 och 13). Om sökanden har 

varit rätt innehavare av handlingen men överlåtit eller pantsatt den. bör 
banken dock vara fri från sin skuld genom betalningen till sökanden, om 

banken var i god tro vid betalningen (jfr 29 § skuldebrevslagen). (Jfr Walin. 
Lagen om skuldebrev m.m. s. 311 f.). Vad nu har sagts bör också gälla när 

banken, efter dödning av en handling som kan antas vara undanhållen, 

betalar till kronofogdemyndigheten resp. konkursförvaltaren. 

För att rättsläget på den nyss angivna punkten skall klarläggas har en 
remissinstans förordat att det i nyssnämnda paragrafer i banklagstiftningen 

förs in bestämmelser om att öv~rlåtelse av en bankbok skall anmälas till 

banken för att gälla mot banken efter dödning av bankboken. En sådan 

bestämmelse torde emellertid inte vara behövlig och knappast heller 
lämplig. 

Beredningen har förordat att det efter utmätning skall vara möjligt att 

döda en undanhållen handling, t.ex. en bankbok. endast i fråga om visst 

belopp. nämligen det belopp som behöver tas i anspråk i målet. Detta har 

kritiserats av bankinspektionen, som bl.a. har ansett att en sådan dödning 

skulle strida mot sakens natur. För egen del anser jag att det knappast 
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finns något större praktiskt behov av att döda en handling endast till visst 

belopp. En sådan ordning. som i realiteten skulle innebära en nedskrivning 
av fordringsbeloppet. skulle också kunna välla problem, samtidigt som den 

får anses strida mot dödningsinstitutets karaktär. Den föreslagna 12 a * 
utgår alltså frän att en undanhällen handling inte kan dödas annat än i sin 
helhet. 

Med hänsyn till den risk för förlust för rätt innehavare. som dödning av 

en handling som antas vara undanhållen nägon gång kan medföra. har 

beredningen föreslagit att domstolen som villkor för dödning skall kunna 

föreskriva att utmätningssökanden resp. konkursförvaltaren skall ställa 

säkerhet eller. i fråga om en utmätningssökande som enligt UB är befriad 

från att ställa säkerhet. att denne skall vara skyldig ersätta en eventuell 
förlust. Undantag har emellertid gjorts för motbok hos en bank och livför

säkringsbrev med hänsyn till att dödning av en sådan handling inte anses 
förenad med någon beaktansvärd risk för en tredje man. 

Förslaget rörande säkerhet har i allmänhet godtagits av remissinstan

serna. En remissinstans har dock ansett att säkerhet regelmässigt bör 
ställas. För egen del kan jag i princip ansluta mig till förslaget. Trots de 
förutsättningar som skall gälla för dödning av en handling som antas vara 

undanhållen, kan det inte bortses från att <lödningen någon gång kan 

medföra risk för skada för en tredje man som visas vara rätt innehavare av 

handlingen. Det är då rimligt att domstolen skall kunna kräva säkerhet 
resp. föreskriva motsvarande ersättningsansvar för den som är befriad från 

att ställa säkerhet. Det synes lämpligt att domstolen får bedöma huruvida 
säkerhet kan anses behövlig i det enskilda fallet. Med anledning av vad en 
remissinstans har anfört vill jag påpeka att ett föreskrivande av skyldighet 
för en utmätningssökande att ersätta en eventuell förlust för tredje man 

medför ett strikt ansvar för utmätningssökanden. 
Även om jag delar uppfattningen att risken för tredje man är mycket 

liten när det gäller en bankbok eller ett livförsäkringsbrev. bör enligt min 
mening något undantag i fråga om möjligheten att kräva säkerhet inte upp

ställas för dessa handlingar. I tillämpningen torde emellertid domstolen 

knappast ha anledning att kräva säkerhet beträffande dödande av en så.dan 

handling. Jag godtar också beredningens förslag att säkerheten eller åter

betalningsskyldigheten inte skall gälla utöver tre år. Har en eventuell 

tredje man inte gjort gällande sin rätt inom den tiden, torde man kunna 

utgå från att någon skada inte heller har uppkommit. Treårstiden bör 

räknas från det att dödningsbeslutet vann laga kraft. 

Bestämmelser om säkerhet har tagits upp i andra stycket av 12 a § i 

departementsförslaget. Säkerhet behöver inte täcka den del av ett undan
hållet skuldebrevs belopp som överstiger utmätningssökandens fordran 

och kostnaderna i målet. 

I fråga om rättsverkningarna av dödning av en undanhållen handling bör 

i övrigt göras den skillnaden i förhållande till vad som gäller vid <lödning av 
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en förkommen handling att någon ny handling inte bör utfärdas (jfr 9 * 
första stycket i 1927 ärs lag). En föreskrift härom har tagits upp i tredje 

stycket av 12a*. 

Sedan en handling. som har undanhållits vid utmätning. har blivit dödad, 

kan det i målet inflyta större belopp än som behövs för att utmätnings

sökanden och andra eventuellt betalningsberättigade borgenärer skall fä 

betalt. Det synes inte lämpligt att överskottet betalas ut till utmätnings

gäldenären. som antas undanhålla handlingen, utan att denna återställs. 

Beloppet bör i stället avsättas i avvaktan på att den dödade handlingen 

företes eller att det på annat sätt styrks vem som har rätt till beloppet. En 

bestämmelse härom har tagits upp i paragrafens fjärde stycke. Ytterligare 

bestämmelser om förfarandet med avsatt belopp. vilket har förordats av en 

remissinstans. torde inte behövas. 

I 14 * dödningslagen föreskrivs bl.a. att bestämmelserna i 1-10 §§. 

såvitt de angår pantbrev, har motsvarande tillämpning i fråga om vilande

bevis. Denna bestämmelse blir tillämplig även vid dödning enligt den nya 

12 a §. 

Någon särskild övergångsbestämmelse torde inte behövas. 

7.32 Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa 
fordringar till helt krontal, m.m. 

I I § lagen om avrundning av vissa fordringar till helt krontal. m.m .. 

finns bestämmelser om att en fordran som av utmätningsmannen drivs in 

som fordran i ett allmänt mål skall i fråga om såväl kapitalbelopp som ränta 

avrundas till helt krontal. i den mån inte annat är föreskrivet. A vrund

ningen skall göras av den myndighet som fastställer fordringen. 

I andra stycket av I § regleras innebörden av beteckningen allmänt mål. 

Där sägs att med allmänt mål avses i avrundningslagen mål hos krono

fogdemyndigheten om uttagande av skatt eller tull, staten tillkommande 

avgift eller liknande medel som får tas ut genom utmätning utan före

gående dom, böter eller annat som drivs in i samma ordning som böter, 

avgift till statsverket enligt vattenlagen eller belopp som har erlagts av 

allmänna medel och enligt en domstols beslut skall återbetalas till stats

verket. 

I UB har tagits upp en bestämmelse om vad som avses med allmänt mål 

(I kap. 6 § andra stycket). Den bestämmelsen ansluter nära till I § andra 

stycket avrundningslagen, men full överensstämmelse föreligger inte. 

Tillämpningsområdet för avrundningsregeln bör emellertid överens

stämma med UB:s regler om i vilka fall utsökningsmål skall handläggas 

som allmänt,mål. 

I enlighet härmed föreslås att bestämmelsen i I § andra stycket ersätts 

av en erinran om att det i I kap. 6 § UB finns bestämmelser om vad som 

avses med allmänt mål. Det är tydligt att vad där sägs om innebörden av 
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allmänt mål blir avgörande även för avrundningslagens tillämpnings

omradc, om inte annat föreskrivs. 

Det har förutsatts att regeringen skall meddela närmare föreskrifter om 

vilka medelsslag som skall drivas in i den ordning som gäller för allmänna 

mål. Det kan diirför förutsättas att en myndighet som fastställer en fordran 

som tillkommer staten eller en kommun skall utan svårighet kunna avgöra 

huruvida fordringen omfattas av avrundningslagen. 

När det gäller första stycket av I § avrundningslagen föreslås samtidigt 

att ordet utmätningsman byts ut mot kronofogdemyndighet. 
Någon övergangsbestämmelse torde inte behövas lifr 8 § UBp). 

7 .33 Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) 

I 9 § förmånsrättslagen ges bestämmelser om den inbördes företrädes

ordningen mellan särskilda förmånsrätter. I tredje stycket. som reglerar 

förhållandet mellan en utmätning av viss egendom och en inteckning i 

samma egendom. föreskrivs att förmånsrätt på grund av utmätning har 

företräde framför förmånsrätt på grund av inteckning, vilken har sökts 

samma dag som utmätningen verkställdes eller senare. 

Bestämmelsen i tredje stycket innebär att utmätningens antecknande i 

vederbörande inskrivningsbok saknar betydelse för konkurrensen med en 

inteckning i egendomen. Det synes något tveksamt om med ordet "dag" i 

fråga om utmätning numera över lag avses en vanlig kalenderdag utan be
gränsning till viss tid på dygnet (jfr bl.a. 283 § första stycket 6 sjölagen). 

Om termen "dag" har denna innebörd får en utmätning. som verkställs på 

en kalenderdag som sammanfaller med den inskrivningsdag på vilken en 
inteckning söks. företräde framför inteckningen. även om utmätningen 
sker efter inskrivningsdagens slut. 

Enligt UB skall beträffande tidpunkten för inträdet av förmånsrätten på 

grund av en utmätning som huvudregel gälla att utmätningen medför 

förmånsrätt i och med beslutet (4 kap. 30 §första stycket). Denna regel blir 

tillämplig bl.a. i fråga om egendom som kan omfattas av företagsinteck

ning. Det kan påpekas att utmätning av egendom som är föremål för 

företagsinteckning inte antecknas i inskrivningsboken. 

Som undantag från nyssnämnda huvudregel om förmånsrättens inträde 

gäller enligt 4 kap. 30 § andra stycket UB att utmätning av ett här i riket 

registrerat skepp eller luftfartyg, av intecknade reservdelar till ett sådant 

luftfartyg och av fast egendom inte medför förmånsrätt förrän ett ärende 

angående anteckning om utmätningen tas upp på en inskrivningsdag. Det 

föreslås i detta lagstiftningsärende att vissa bestämmelser i JB (bl.a. 22 kap. 

3 § första stycket 6} samt 283 § första stycket 6 sjölagen och 12 § lagen 

( 1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg ändras i enlighet med denna 

princip. En motsvarande ändring bör göras i 9 § tredje stycket förmåns

rättslagen. 
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I enlighet härmed anges i den föreslagna nya lydelsen av 9 § tredje 
stycket att förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför 

förmånsrätt på grund av företagsinteckning, vilken har sökts samma dag 
som beslutet om utmätning meddelades eller senare, och framför förmåns
rätt på grund av annan inteckning, vilken har sökts samma inskrivningsdag 
som ett ärende angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller 
senare. Det kan påpekas att bestämmelsen inte gäller utlandsregistrerade 
skepp och luftfartyg (jfr även 280 § sjölagen och 3 § lagen 1955:229 i 
anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internatio

nellt erkännande av rätt till luftfartyg). 
I 9 § fjärde stycket första och andra meningarna förmånsrättslagen före

skrivs att en utmätning ger företräde framför en senare utmätning av 
samma egendom och att utmätning för flera fordringar på en gång ger lika 
rätt. I första meningen bör göras förbehåll för den avvikelse som följer av 

den nyssnämnda bestämmelsen i 4 kap. 30 § andra stycket UB (jfr tredje 
meningen i 9 § fjärde stycket förmånsrättslagen, som syftar på bestäm
melser i särskilda lagar för olika rättsområden). Även utmätning av lön 

o.d. bör beaktas. Enligt 7 kap. 13 § UB skall en sådan utmätning medföra 
förmånsrätt när det belopp som skall innehållas har förfallit till betalning. 

Härav följer att om utmätning av lön har beslutats för två eller flera ford
ringar. de bör få lika rätt inbördes till belopp som förfaller till betalning 
efter det att utmätningsbesluten meddelades. Utmätning av lön som redan 
har förfallit till betalning medför omedelbart förmånsrätt. 

I enlighet härmed anges i den föreslagna nya lydelsen av 9 § fjärde 
stycket att en utmätning ger företräde framför en senare utmätning av 
samma egendom, om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 
kap. 13 § UB. Den nuvarande bestämmelsen om att utmätning på en gång 

för flera fordringar ger lika rätt torde inte behöva ändras. Om utmätning av 
samma inskrivningsobjekt sker samtidigt för flera fordringar, skall ett 
gemensamt beslut meddelas och detta anmälas till inskrivningsmyndig
heten. Företrädet kan då inte påverkas av bestämmelsen i 4 kap. 30 § 

andra stycket UB. 
På grund av bestämmelsen i 9 § femte stycket får de nu föreslagna änd

ringarna betydelse även beträffande betalningssäkring. 
Utan någon särskild föreskrift följer att de nya företrädesreglerna inte 

medför inskränkning i en förmånsrätt, som redan har inträtt vid ikraft
trädandet av lagändringen (jfr punkt 8 i övergångsbestämmelserna till 
förmånsrättslagen). Här kan också hänvisas till vad som i motiven till UBp 
har anförts om tillämpningen i övergångsförhållanden av 4 kap. 30 § UB. 

7 .34 Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning 

F.n. finns det inte någon bestämmelse som reglerar förhållandet mellan 
kvarstad för fordran och företagsinteckning. Härav torde följa att kvar-

13 Riksda)!cn 1980181. I .l'aml. Nr 84 
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staden får vika för en företagsinteckning, även om inteckningen söks efter 
det att kvarstaden ägde rum. 

Enligt UB skall kvarstad skydda borgenären såväl mot förfoganden över 
egendomen frän gäldenärens sida som, i viss utsträckning, mot andra 

borgenärer (se 16 kap. 14 och 15 §§ UBJ. På motsvarande sätt bör kvarstad 
på egendom, som ingår i en näringsverksamhet som kan bli föremål för 

företagsinteckning, skyddas mot en ny sådan inteckning. 

Kvarstad bör inte få hindra att företagsinteckning meddelas i den 
näringsverksamhet till vilken den kvarstadsbelagda egendomen hör (jfr 
prop. 1966:23 s. 123 ff. 166 f och 172). Däremot bör inteckningen inte bli 
gällande i nämnda egendom. Med anledning av vad en remissinstans har 
anfört vill jag framhålla att en sådan reglering inte kan anses strida mot 5 § 

företagsinteckningslagen (jfr 13 § andra stycket företagsinteckningslagen i 
paragrafens lydelse före 1970 års ändring). 

I enlighet härmed föreslås att företagsinteckning, som söks samma dag 

som egendom beläggs med kvarstad för fordran eller senare. inte skall 
gälla i den kvarstadsbelagda egendomen. Bestämmelsen har tagits upp som 
ett nytt andra stycke i 4 §. 

I fråga om den föreslagna bestämmelsens närmare innebörd vill jag 

nämna följande. Får kvarstadsborgenären utmätning i egendomen medan 
kvarstaden består, omfattas egendomen fortfarande inte av företagsinteck
ningen. Om egendomen utmäts för en annan borgenärs fordran, bör inteck

ningen inte heller komma att gälla i egendomen. Den sistnämnde borge
nären får visserligen härigenom ett i och för sig omotiverat företräde 
framför företagsinteckningen. men en annan ordning skulle medföra 
svårlösta problem. Går kvarstaden äter utan att egendomen har blivit 
utmätt. upphör kvarstadens skyddande verkan och företagsinteckningen 
kommer att gälla i egendomen. 

Vad som sägs om kvarstad i 4 ~ i dess nya lydelse bör också gälla sking
ringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet av lagändringen. Det 
föreslås en övergångsbestämmelse härom. 

Utan någon särskild föreskrift följer att den nya bestämmelsen inte 

medför inskränkning i den rätt som redan har uppkommit vid ikraftträdan

det. 

7.35 Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) 

33 § 

Enligt 4 kap. 30 § andra stycket UB skall utmätning av ett här i riket 

registrerat skepp eller luftfartyg. intecknade reservdelar till ett sådant luft
fartyg eller fast egendom inte medföra förmånsrätt förrän ett ärende 

angående anteckning om utmätningen tas upp på en inskrivningsdag. Med 
skepp likställs härvid skeppsbygge (I kap. 9 § UB). Bestämmelsen innebär 

att inteckning i egendom som nu har nämnts får företräde i vissa fall då 
utmätningen f.n. skulle ge företräde. 
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I 33 § sjölagen anges i vilka fall en anmälan av ett skepp eller skepps

bygge för registrering eller en ansökan om inskrivning av ett förvärv av 

sådan egendom skall avslås. Enligt punkt 7 i första stycket skall f.n. en 

sådan anmälan eller ansökan avslås. om egendomen före utgången av den 

inskrivningsdag då anmälningen eller ansökningen görs har blivit föremål 

för kvarstad, skingringsförbud eller betalningssäkring till säkerhet för ett 

anspråk mot överlåtaren eller om denne har försatts i konkurs. 

Vad som sägs om skingringsförbud i paragrafen bör utgå. Vidare bör, i 

konsekvens med UB:s ståndpunkt beträffande tidpunkten för förmåns

rättens inträde, bestämmelsen jämkas så att kvarstad medför avslag på en 

anmälan för registrering eller en ansökan om inskrivning först fr.o.m. den 

inskrivningsdag då ett ärende angående anteckning om kvarstaden tas upp. 

Motsvarande ändring bör göras beträffande betalningssäkring. Det kan 

påpekas att utmätning av ett skepp eller skeppsbygge inte i och för sig 

hindrar att egendomen överlåts. 

Beträffande förhållandet mellan kvarstad för fordran på skepp eller 

skeppsbygge och en överlåtelse av egendomen kan framhållas att denna 

fråga bör bedömas på samma sätt som frågan om företrädet mellan en 

utmätning och en överlåtelse av sådan egendom (se motiven till 4 kap. 30 § 

UBJ. Om en överlåtelse av ett skepp eller skeppsbygge har skett innan 

kvarstad på egendomen beslöts, bör sålunda förvärvaren fä företräde, om 

han söker inskrivning på en tidigare inskrivningsdag än den då ärendet om 

anteckning av kvarstaden tas upp och vid ansökningen om inskrivning är i 

god tro. Kvarstaden medför enligt 16 kap. 14 § UB förbud för gäldenären 

att överlåta den kvarstadsbelagda egendomen. Överlåter han skeppet eller 

skeppsbygget trots förbudet, bör förvärvaren fä företräde. om han hinner 

söka inskrivning på en tidigare inskrivningsdag än den då ärendet om an

teckning av kvarstaden tas upp och är i god tro vid ansökningen. 

38 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om åtgärder som skall 

antecknas i skepps- eller skeppsbyggnadsregistret. I punkt 4 och 5 bör vad 

som sägs om skingringsförbud utgå. 

237 och 238 §§ 

I dessa paragrafer, som har samband med begränsningen av en redares 

ansvarighet för vissa skador, ges bestämmelser om verkan beträffande 

kvarstad eller annan handräckning av att redaren ställer säkerhet för 

ansvarighetsbeloppet. I paragraferna nämns överexekutor vid sidan av 

domstol. Med hänsyn till att överexekutorsinstitutionen skall avskaffas 

och överexekutors uppgift att förordna om handräckning föreslås bli över

flyttad till tingsrätten bör vad paragraferna innehåller om överexekutor 

utgå. 

Enligt det nu framlagda förslaget till ändring av 15 kap. RB skall rese-
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förbud utg:i som säkerhetsåtgärd för civilrättsliga anspråk och skingrings

förhud föras samman med kvarstad. Till följd härav kommer kvarstad att 

' vara den enda säkerhetsåtgärd som står till buds beträffande en fordran. 

Nu förevarande paragrafer föreslås jämkade i enlighet härmed. 

249 och 253 §§ 

I 249 *första stycket anges f.n. att om ett fartyg säljs exekutivt i Sverige. 

sjöpanträtt och retentionsrätt i fartyget upphör sedan köpeskillingen har 

erlagts, förutsatt att försäljningen blir bestående. I 253 § andra stycket 

finns en likartad bestämmelse beträffande sjöpanträtt i gods. Lydelsen 

skall ses mot bakgrund av att exekutiv försäljning av ett annat fartyg än ett 

registrerat skepp och av gods i ett fartyg ombesörjs av utmätningsmannen 

och att bestämd hesvärstid inte gäller för talan mot en försäljning som har 

förrättats av utmätningsmannen. Sjöpanträttens resp. retentionsrättens 

upphörande har därför inte kunnat anknytas till laga kraft beträffande 

försäljningen (jfr i fråga om skepp och skeppsbygge 276 § första stycket). 

Enligt UB skall bestämd bes värst id - tre veckor från försäljningsdagen 

- generellt gälla i fraga om talan mot en exekutiv försäljning oavsett egen

domens art I 18 kap. 7 § tredje stycket). För undvikande av missförstånd 

föreslås att 249 och 253 §§ utformas i överensstämmelse med 276 § första 

stycket. 

254 § 

I denna paragraf föreslås att vad som sägs om utmätningsmannen ändras 

till att avse kronofogdemyndigheten. 

28H 

I fråga om konkurrensen mellan inteckning i ett skepp eller skeppsbygge 

och en exekutiv åtgärd gäller f.n. enligt 2!B § första stycket 6 sjölagen att 

en ansökan om inteckning skall avslås. om skeppet. bygget eller andel däri 

eller villkorlig äganderätt därtill är föremål för kvarstad. skingringsförbud, 

betalningssäkring eller utmätning eller blir föremål för en sådan åtgärd 

samma inskrivningsdag som inteckningen söks. 

Vad som sägs i paragrafen om skingringsförbud bör utgå. Lydelsen bör i 

övrigt jämkas i enlighet med principen i 4 kap. 30 §andra stycket UB. dvs. 

så att antecknande! av åtgärden blir avgörande för huruvida en inteckning 

skall beviljas (jfr förslaget till ändring av 33 § sjölagen och 22 kap. 3 § JB). 

Beträffande rätten till pantbrevet i fall då inteckning har hunnit sökas efter 

det att egendomen har tagits i anspråk genom kvarstad, betalningssäkring 

eller utmätning kan hänvisas till vad som har anförts angående mot

svarande fråga vid kvarstad på fast egendom (avsnitt 7.10) resp. vid 

utmätning av skepp eller skeppsbygge och av fast egendom (motiven till 4 

kap. 30 § UBl. 
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Enligt 16 kap. 14 § UB kan kronofogdemyndigheten. om särskilda skäl 

föreligger. medge att svaranden i ett kvarstadsmål får fö1foga över den 

kvarstadsbelagda egendomen. I.ex. för att kunna betala sin skuld till kvar

stadssökanden. I enlighet härmed bör kronofogdemyndigheten kunna 

lämna medgivande till att inteckning söks i ett kvarstadshelagt skepp eller 

skeppshyggc. På grund härav föreslås ett undantag från intccknings

förbudet när det gäller kvarstad för det fall att kronofogdemyndigheten har 

medgett ansökningen. Att motsvarande undantag inte föreslås beträffande 

utmätning och betalningssäkring har samband med att dessa åtgärder 

medför förmånsrätt och att en ny inteckning skulle strida mot 1967 års 

sjöpanträttskonvention (se art. 5 punkt I). 

Övergångsbestämmelserna 

De föreslagna ändringarna av 33. 38. 237. 238 och 283 §§blir tillämpliga 

även när kvarstad har meddelats före ikraftträdandet av ändringarna. I 

fråga om skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet föreslås 

en uttrycklig bestämmelse. som innebär att vad som sägs om kvarstad i 

nämnda paragrafer i deras nya lydelse också gäller sådant skingrings

förbud (jfr 33 § UBp samt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till förslaget 

om ändring i RBl. 

De nya bestämmelserna inverkar inte retroaktivt på den inbördes före

trädesordning som kan ha inträtt redan före ikraftträdandet. 

Beträffande ändringarna i 237 och 238 §§ kan erinras om att handräck

ningsmål som är anhängiga hos överexekutor vid UB:s ikraftträdande i 

princip skall handläggas av överexekutor även därefter, dock med viss 

begränsning (se 5 § UBp). För sådana fall föreslås att 237 och 238 §§ 

sjölagen skall tillämpas i deras äldre lydelse. 

7.36 Förslaget till lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt 
till I uftfarty g 

I betänkandet (SOU 1976:70) Rätt till luftfartyg m.m. har föreslagits att 

1955 års lag om inskrivning av rätt till luftfartyg skall upphävas och 
ersättas av en ny lag i samma ämne. Förslaget har hittills inte lett till ny 

lagstiftning. Frågan hur panträttsreglerna i fråga om luftfartyg bör 

utformas övervägs f.n. ytterligare av pantbrevsutredningen (Ju 1979:5) . 
• 

12 § 

I denna paragraf föreskrivs att en ansökan om inteckning skall avslås, 

om det upplyses att den egendom som ansökningen avser har utmätts eller 

tagits i anspråk genom betalningssäkring före den dag då inteckningen söks 

eller samma dag och det inte visas att utmätningen eller betalnings

säkringen har upphört att gälla. 

Även kvarstad bör medföra inteckningsförbud. Kronofogdemyndig-



Prop. 198MH: 84 7.36 198 

heten bör dock kunna medge undantag härifrån (jfr 16 kap. 14 § första 

stycket UBl. Att ett motsvarande undantag inte föreslås beträffande 

utmätning och betalningssäkring har samband med konventionsbcstäm

melser på området. I fråga om tidpunkten för uppkomsten av hinder mot 

inteckning bör bestämmelsen vidare jämkas till överensstämmelse med 

principen i 4 kap. 30 §andra stycket UB. 

I enlighet härmed anges i den föreslagna nya lydelsen att en ansökan om 

inteckning skall avslås. om den egendom som ansökningen avser har 

utmätts. belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalnings

säkring och ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp 

senast på den inskrivningsdag då inteckningen söks. såvida inte i fråga om 

kvarstad ansökningen har medgetts av kronofogdemyndigheten. 

30 § 

I denna paragraf meddelas bestämmelser om utbrytning av iigarhypotek 

när ägarhypoteket har utmätts eller luftfartygets ägare har försatts i 

konkurs. Bestämmelserna innebär att inteckningshavaren i sådana fall är 

skyldig att medverka till utbrytning av ägarhypoteket. dvs. att uppvisa 

inteckningshandlingen för avskrivning därav. även om han har förbehållit 

sig annat. Sedan avskrivning har skett. fär inteckning meddelas på det 
avskrivna beloppet med ränta på ansökan av utmätningsmannen eller 

konkursförvaltaren. 

Enligt 4 kap. 2 § andra stycket UB kan ett skuldebrev som är intecknat i 

ett luftfartyg eller reservdelar till ett luftfartyg utmätas hos den intecknade 

egendomens ägare i den mån inteckningshandlingen inte utgör säkerhet för 

fordran. Beträffande åtgärder efter en sådan utmätning finns bestämmelser 

i 9 kap. 16 §jämförd med 14 och 15 §§. Enligt dessa skall antingen den in

tecknade egendomen tas i anspråk eller inteckningshandlingen pantför

skrivas till utmätningssökanden. Någon utbrytning av ägarhypoteket skall 

inte äga rum enligt UB. 
På grund härav bör vad som sägs i förevarande paragraf om utbrytning 

av ägarhypotek efter utmätning utgå. Det kan övervägas att avskaffa 

möjligheten till utbrytning även i konkurs. Med hänsyn till att hela lagen 

ses över saknas det dock anledning att nu ta upp den frågan. 

41 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om åtgärder beträffande luft

fartyg och intecknade reservdelar som skall antecknas i inskrivnings

boken. Paragrafen bör kompletteras med en bestämmelse om antecknande 

av kvarstad. Samtidigt föreslås att lydelsen anpassas till motsvarande 

bestämmelser i 19 kap. 21 § JB. 

I övergångshänseende föreslås att vad som sägs om kvarstad i 12 och 41 

§§ i deras nya lydelse också skall gälla skingringsförbud som har meddelats 

före ikraftträdandet. 
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Om elt ärende angående avskrivning på en inteckningshandling med 

anledning av utmätning av den rätt till andel i inteckningen som tillkommer 

ägaren har tagits upp på en inskrivningsdag före de nya bestämmelsernas 

ikraftträdande. bör 30 § i dess äldre lydelse tillämpas. En föreskrift härom 

har tagits upp bland övergångsbestämmelserna. Inteckning på det 

avskrivna beloppet kan i ett sådant fall meddelas efter ikraftträdandet. 

7.37 Förslaget till lag om ändring i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges 
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt 
till luftfartyg 

Vad som sägs om skingringsförbud i 3 §denna lag föreslås utgå. 

Övergångsvis föreslås att vad som sägs om kvarstad i 3 § i paragrafens 

nya lydelse skall gälla även skingringsförbud som har meddelats före 
ikraftträdandet. 

7.38 Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297) 

I 12 kap. 3 § luftfartslagen (omtryckt 1979:643) hänvisas till särskilda 

bestämmelser om frihet frän kvarstad och skingringsförbud för vissa luft

fartyg (se det under 5 upptagna lagförslaget). Vad som sägs om skingrings

förbud föreslä.s utgä.. 

7.39 och 40 Förslagen till lag om ändring i växellagen (1932:1301 och lag om 
ändring i checklagen (1932:131) 

I 95 § växellagen och 73 § checklagen finns särskilda bestämmelser om 

verkställighet av dom i växelmä.I resp. checkmål. Nya regler om verkstäl
lighet av så.dana domar har tagits upp i UB (se 3 kap. 5 § I. 8 kap. 4 §andra 

och tredje styckena och 13 kap. 14 § I). Nyssnämnda bestämmelser i 

växel- och checklagarna föreslä.s därför bli upphävda. Vidare föreslås att 

ordet utmätningsmannen i 88 § växellagen och 66 § checklagen byts ut mot 

ordet kronofogdemyndigheten. 

Nä.gon särskild övergä.ngsbestämmelse torde inte behövas. De nya 

bestämmelserna i UB blir tillämpliga om verkställighet skall ske efter 

balkens ikraftträdande. även om domen har meddelats före ikraftträdan

det. Pä. grund av 30 § UBp skall dock vad som föreskrivs om utbetalning i 

95 § växellagen och 73 § checklagen tillämpas även efter balkens ikraft

trädande, när exekutiv försäljning har ägt rum eller utmätt fordran har 
drivits in före ikraftträdandet. 
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7.41 Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 

3 kap. 12 § och 6 kap. 6 § 

7.41 200 

I 3 kap. 12 § första stycket aktiebolagslagen föreskrivs i fråga om 

avstämningsbolag att den som med skriftlig handling visar att han till följd 

av bl.a. pant sättning har rätt att i stället för den i aktieboken införda aktie

ägaren lyfta utdelning och mottaga emissionsbevis och. vid fondemission, 

brev pä ny aktie skall på begäran tas upp i en särskild förteckning hos 

värdepapperscentralen. Detsamma gäller bl.a. konkursförvaltaren vid 

konkurs och utmätningsmannen vid utmätning av eller kvarstad på aktier. 

Motsvarande anteckning bör göras när aktier har tagits i anspråk genom 

betalningssäkring. Det föreslås att paragrafen kompletteras med en före

skrift härom. Vidare föresläs att ordet utmätningsmannen byts ut mot 

ordet kronofogdemyndigheten. En ändring i sistnämnda hänseende 

föreslås även i 6 kap. 6 § tredje stycket. 

14 kap. 10 § 

Enligt 14 kap. 10 § skall en tvist om moderbolags anspråk att lösa in 

aktier i ett dotterbolag hänskjutas till skiljemän. De aktieägare mot vilka 

lösningsanspråket riktas har därvid att ange sin skiljeman. Om inte 

samtliga dessa aktieägare inom föreskriven tid har angett en gemensam 

skiljeman, skall enligt tredje stycket i paragrafen dotterbolagets styrelse 

hos tingsrätten i den ort där styrelsen har sitt säte begära förordnande av 

en god man. Det åligger denne bl.a. att hos övcrexekutor i nämnda ort 

ansöka om förordnande av en sådan skiljeman. 
Enligt vad som föreslås i detta lagstifrningsärende skall överexekutors 

uppgifter enligr skiljemannalagen, bl.a. att i vissa fall utse en skiljeman, 

föras till tingsrätten. I enlighet härmed bör överexekutors befogenhet 

enligt 14 kap. 10 § aktiebolagslagen övertas av tingsrätten. Paragrafen 

föreslås ändrad i överensstämmelse härmed. 

14 kap. 13 § 

I 14 kap. 13 § första stycket anges beträffande ett moderbolags inlösen 

av aktier i ett dotterbolag att om säkerhet har ställts enligt 11 § eller ned

sättning av lösenbeloppet har skett enligt 12 §.moderbolaget är ägare till 

aktierna. Vidare föreskrivs att innan aktiebreven har överlämnats till 

moderbolaget. breven i sådant fall endast medför rätt för innehavaren att 

mot överlämnande av dem till moderbolaget eller överexekutor fä ut lösen

beloppet jämte ränta. 

Vad som sägs om överexekutor har samband med att nedsättning enligt 

12 § skall ske enligt bestämmelserna i 1927 ärs nedsättningslag. Enligt vad 

jag har föreslagit i det föregående skall uppgiften att ta emot medel som 

nedsätts enligt 1927 års lag flyttas till länsstyrelsen som sådan. Till följd 

härav föreslås att vad som sägs om överexekutor i 14 kap. 13 § aktiebolags

lagen ändras till att avse länsstyrelsen. 
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Någon särskild övergängsbestämmelse torde inte behövas (jfr över

gångsbestämmelsen till förslaget om ändring av lagen om skiljemän). 

7.42 Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktie
hantering 

I 12 § lagen om förenklad aktiehantering finns bestämmelser om att bl.a. 

utmätning av och kvarstad på aktier som omfattas av lagen skall antecknas 

i en särskild förteckning hos värdepapperscentralen. Paragrafen, som 

överensstämmer med 3 kap. 12 § aktiebolagslagen. föreslås ändrad på 

samma sätt som denna. Ändringen innebär alltså bl.a. att även betalnings

säkring skall antecknas. 

7.43 Förslaget tiU lag om ändring i lagen (1934:239) om bulvanförhåUande i 
fråga om aktier i vissa bolag 

2 och 9 §§ 

Lagen om bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag är tillämplig 

när någon. för att kringgå förbudet för utländska medborgare m.fl. att 

förvärva aktier i vissa svenska aktiebolag. innehar sådana aktier som 

bulvan för någon mot vilken förbudet gäller. Om bulvanen själv innehar de 

aktier som bulvanförhållandet avser eller om aktierna är hos någon. som 

har erhållit dem av bulvanen såsom pant eller som innehar dem för 
bulvanens eller panthavarens räkning, skall enligt 2 § domstolen förordna 
att aktierna skall säljas enligt övercxekutors bestämmande. såvida inte 

bulvanen inom sex månader från det att domstolens dom vann laga kraft 
visar inför överexekutor att aktierna har avyttrats till någon som enligt lag 

hade rätt att förvärva dem. 
I likhet med vad som föreslås i fråga om överexekutors uppgifter enligt 

lagen om bulvanförhållande i fråga om fast egendom bör uppgiften att 
pröva frågan om försäljning av aktier enligt 1934 års bulvanlag flyttas till 
kronofogdemyndigheten. 2 § föreslås ändrad i enlighet härmed. I följd 

härav bör föreskriften i 9 § om att en avskrift av domen skall tillställas 
överexekutor också ändras till att gälla kronofogdemyndigheten. 

3 § 

Enligt 3 § första stycket skall försäljningen av aktier. som skall säljas för 
att upplösa ett bulvanförhållande, ske på offentlig auktion i den ordning 
som anges i förordningen ( 1914:299) om vad vid försäljning av värdepapper 

i vissa fall skall iakttagas. Överexekutor kan dock på begäran av bulvanen 

medge försäljning i annan ordning, om det visas skäl därtill. 

Nämnda förordning är ålderdomlig och torde böra upphävas i samband 
med de ändringar i 10 kap. HB som jag avser att föreslå senare. I 3 §första 

stycket bör i stället anges att försäljningen skall ske genom en fond-
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kommissionär (jfr 79 § andra stycket utsökningskungörelsen). Det förut
sätts att fondkommissionären ombesörjer försäljningen på det sätt som i 

det enskilda fallet är det lämpligaste (jfr 7 §lagen 1914:45 om kommission, 

handelsagentur och handelsresande). Aktier som noteras på fondbörsen 
bör naturligtvis säljas på denna. Vidare föreslås att vad som sägs om över
exekutor ändras till att avse kronofogdemyndigheten. 

I andra stycket av 3 § föreskrivs att försäljning av aktierna på offentlig 
auktion skall efter överexekutors bestämmande äga rum i Stockholm eller 
annan stad. där det finns en särskild mäklare som är antagen av stadens 
handels- och sjöfartsnämnd. Denna föreskrift bör utgå. 

Beträffande försäljningen på auktion föreskrivs vidare i andra stycket 

följande. Bulvanen får inte själv ropa in aktierna på auktionen. Influtna 

medel skall uppbäras av utmätningsmannen i den stad där försäljningen 
äger rum. I övrigt skall i ärendet i tillämpliga delar så anses som om 
aktierna hade utmätts till betalning av fordran hos bulvanen. Bestäm
melserna i 93 § 2 och 3 mom. UL - om förbud att godta ett alltför lågt 
inrop och om nytt försäljningsförsök i ett sådant fall - skall dock inte 

tillämpas. Om aktierna är pantsatta av bulvanen, skall försäljning ske med 

bibehållande av panthavarens rätt. om inte denne nöjer sig med att hålla 
sig till köpeskillingen. Bulvanen är skyldig att betala kostnad som inte kan 
utgå ur den sålda egendomen enligt 198 § UL. 

Bestämmelserna i andra stycket bör i fortsättningen gälla det fallet att 
försäljningen sker genom en fondkommissionär. Influtna medel bör 
lämpligen uppbäras av samma kronofogdemyndighet som handlägger 
frågor rörande försäljningen. Hänvisningen till 93 § 2 och 3 mom. UL bör 
ändras till att avse bestämmelsen i 9 kap. 4 § första stycket UB om hinder 
mot att godta ett alltför lågt inrop. 

Vad som föreskrivs om en panthavares rätt vid försäljningen ansluter till 
tidigare bestämmelser i 71 och 92 §§ UL om en panthavares ställning vid 
exekutiv försäljning av lös egendom i allmänhet. Numera gäller emellertid 
att sådan egendom inte får säljas exekutivt med bibehållande av panträtten 
men att försäljning endast får ske om köpeskillingen förslår till betalning av 

panthavarens fordran. såvida inte försäljning skall ske för en fordran med 
lika eller bättre rätt. Motsvarande regler har tagits upp i UB (8 kap. 11 § 

och 9 kap. 4 § andra stycket). Samma ordning bör gälla vid försäljning 
enligt 1934 års bulvanlag. På grund av hänvisningen i 3 § andra stycket till 
vad som gäller om försäljning av utmätt egendom blir nämnda bestäm

melser i UB utan vidare tillämpliga. Till följd härav bör nyssnämnda före
skrift om panthavares rätt utgå. I andra stycket föreslås vidare att hän
visningen till 198 § UL ersätts av en hänvisning till 17 kap. 7 § UB. 

I paragrafens tredje stycke föreslås att vad som sägs om överexekutor 
ändras till att gälla kronofogdemyndigheten och att hänvisningen till 1914 
års förordning ändras till att avse försäljning genom en fondkommissionär. 
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Enligt 4 § första stycket kan under rättegången mot bulvanen domstolen 

förordna att de aktier som bulvanförhållandet avser under vissa förutsätt

ningar skall beläggas med kvarstad. Vidare anges i andra meningen att 

åklagaren kan begära förordnande om kvarstad även hos överexekutor. 

Enligt vad som föreslås i detta lagstiftningsärende skall överexekutors 

befogenhet enligt UL att förordna om kvarstad och andra säkerhets

åtgärder föras till tingsrätten, som skall kunna bevilja en sådan åtgärd även 

innan talan har väckts i saken. På grund härav bör andra meningen i 4 § 

första stycket utgå och första meningen jämkas något. 

I andra stycket andra meningen föreskrivs att om domstolens utslag, i 

vilket har förordnats om försäljning enligt 2 §och om kvarstad, vinner laga 

kraft, aktierna skall sedan sex månader har förflutit på begäran av över

exekutor utlämnas till denne, såvida kvarstad har lagts på aktierna och de 

inte innehas som pant. Vad som sägs om överexekutor bör ändras till alt 

avse den kronofogdemyndighet som handlägger försäljningsfrågan (jfr be

träffande verkställigheten av kvarstadsbeslutet 16 kap. JO § UB). Något 

undantag för det fallet att aktierna är pantsatta bör inte uppställas. Som har 

nämnts tidigare skall försäljning inte ske med bibehållande av en panträtt. 

och aktierna kan vid verkställandet av kvarstaden tas i förvar av krono

fogdemyndigheten även om de är pantsatta ( 16 kap. 16 § jfrd med 6 kap. 7 § 

UBl. 

Enligt tredje stycket i 4 § utgör kvarstad inte hinder mot att bulvanen 

själv avyttrar aktierna inom sex månader från det att förordnandet om för

säljning vann laga kraft. Aktierna får dock inte utlämnas utan att över

exekutor har förordnat därom. Även denna föreskrift bör ändras till att 

gälla den kronofogdemyndighet som handlägger försäljningsfrågan. 

JO§ 

Enligt 10 §första stycket skall klagan över överexekutors beslut i ärende 

som avses i 3 § första stycket - dvs. om sättet för försäljning - föras i den 

ordning som i UL föreskrivs om klagan över överexekutors utslag i utsök

ningsmål. I den föreslagna nya lydelsen anges att talan mot motsvarande 

beslut av kronofogdemyndigheten förs i den ordning som föreskrivs i UB. 
Mot överexekutors beslut i fråga om kvarstad får enligt JO § andra 

stycket talan inte föras. Något motsvarande förbud bör inte gälla i 

fortsättningen. Kvarstad skall i fortsättningen alltid meddelas av tings

rätten. Det saknas anledning att uppställa förbud mot talan beträffande 

vissa beslut av tingsrätten i fråga om kvarstad. 

Övergångsbestämmelserna 

I fall då en domstol före ikraftträdandet har förordnat enligt 2 § att aktier 

skall säljas enligt överexekutors bestämmande, bör det även efter ikraft

trädandet ankomma på överexekutor att handlägga ärendet. dock längst 
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till utgången av år 1982. Överexekutor bör dock även dessförinnan kllr.n<t 

överlämna ärendet till kronofogdemyndigheten. om det är lämpligt (jfr 5 

och 39 §§ UBpJ. En föreskrift härom har tagits upp i andra stycket av över

gå.ngsbetämmelserna. Den åsyftar inte endast de uppgifter som åvilar över

exekutor enligt 3 § utan även överexekutors befogenheter enligt 4 § andra 

och tredje styckena i fråga om utlämnande av kvarstadsbelagda aktier. 

Det kan påpekas att de nya bestämmelserna i övrigt gäller även när 

ärendet handläggs av överexekutor. I fråga om uppbärande av medel som 

inflyter vid försäljning på offentlig auktion föreslås dock. i syfte att 

klargöra vilken kronofogdemyndighet som är behörig, att vad som före

skrivs i 3 § andra stycket tredje meningen i paragrafens äldre lydelse skall 

tillämpas när försäljningsfrågan efter ikraftträdandet handläggs av över

exekutor. 

Om en åklagare före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna har yrkat 

kvarstad hos överexekutor med stöd av 4 §första stycket andra meningen 

men frågan inte har hunnit prövas, bör målet prövas av överexekutor även 

efter ikraftträdandet. Tredje stycket i övergångsbestämmelserna inne

håller en föreskrift härom. 

Slutligen har tagits upp en bestämmelse om att JO § i dess äldre lydelse 

skall tillämpas i fråga om talan mot överexekutors beslut (jfr 35 § andra 

stycket och 40 § UBp). 

7.44-46 Förslagen till lag om ändring i patentlagen (1967:837), lag om 
ändring i mönsterskyddslagen (1970:485) och lag om ändring i växtförädlar
rättslagen (1971 :392) 

Enligt 54 § första stycket patentlagen gäller att om en patenthavare 

skriftligen hos patentmyndigheten avstår från patentet. myndigheten skall 

förklara patentet upphört. Om ett patent är utmätt eller om tvist om över

föring av ett patent är anhängig, får dock enligt andra stycket patentet inte 

förklaras upphört så länge utmätningen består eller tvisten inte har blivit 

slutligt avgjord. 

Ett patent som är belagt med kvarstad bör inte heller kunna förklaras 

upphört på grund av avstående från patenthavarens sida. Detsamma gäller 

i fråga om betalningssäkring. Det föreslås att paragrafen kompletteras med 

bestämmelser härom. 

I övergångshänseende föreslås att vad som sägs om kvarstad i 54 §i dess 

nya lydelse också skall gälla skingringsförbud som har meddelats före 

ikraftträdandet. 

I 33 ~ mönsterskyddslagen och 34 § växtförädlarrättslagen finns det be

träffande mönsterrätt resp. växtförädlarrätt bestämmelser om avförande 

ur registret, vilka överensstämmer med 54 §patentlagen. Dessa paragrafer 

föreslås ändrade på motsvarande sätt. 
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7 .47 Förslaget till lag om ändring i brottsskadelagen ( 1978:413) 

Enligt brottsskadelagen utgår under vissa förutsättningar ersättning av 

statsmedel för skada till följd av brott. I 16 § andra stycket föreskrivs att 

anspråk på brottsskadeersättning med anledning av personskada inte fär 

utmätas för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp får 

dock ske enligt vad som föreskrivs i UL. dvs. i den ordning som anges i 

67 d §. I fråga om utbetalad ersättning gäller inte något särskilt utmät

ningsförbud. Enligt 67 e § UL får utmätning dock inte ske förrän dagen 

efter utbetalningen. 

Enligt 5 kap. 7 § UB får skadestånd. som tillkommer gäldenären med 

anledning av bl.a. personskada, inte 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. I dessa hän

seenden överensstämmer paragrafen med gällande rätt. Enligt andra 

stycket skall emellertid skadestånd som avses i första stycket i viss 

utsträckning vara skyddat mot utmätning även efter utbetalning. Där anges 

sålunda att sedan skadeståndet har betalats ut. vad som hålls avskilt inte 

får utmätas. om skadestfmdet skall tillgodose försörjningsbehov som 

alltjämt kvarstår eller. i annat fall, om mindre än två år har förflutit från det 

att medlen betalades ut. 

Brottsskadeersättning har ett så nära samband med skadestånd att 

utmätningsskyddet för brottsskadeersättning med anledning av person

skada bör vidgas på samma sätt som i fråga om skadestånd av mot

svarande beskaffenhet. I enlighet härmed föreslås en ny tredje mening i 

andra stycket av 16 §.där det anges att i fråga om förbud mot utmätning 

sedan ersättningen har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket UB. 

Vidare föreslås att hänvisningen till UL i fråga om utmätning av livränte
belopp ändras till att avse 7 kap. UB. 

Det är utan någon särskild föreskrift tydligt att det vidgade utmätnings

förbudet inte inverkar på en utmätning av utbetald brottsskadeersättning. 

som har ägt rum före ikraftträdandet av lagändringen (jfr 7 § UBp). 

7.48-52 Förslagen till lag om ändring i traflkskadelagen (1975:1410), lag om 
ändring i lagen (1967:663) om tillägg till vissa trarlklivräntor, lag om ändring 
i förordningen (1967:666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av 
statsmedel, m.m., lag om ändring i lagen (1973:214) om tillägg till vissa 
ansvarslivräntor och lag om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till 
vissa statliga skadelivräntor, m.m. 

Enligt 29 § första stycket trafikskadelagen får fordran på trafikskade

ersättning med anledning av personskada inte utmätas för den skade

lidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp får dock ske enligt vad som 

föreskrivs i UL. dvs. i den ordning som anges i 67 d §. I fråga om utbetalad 

ersättning gäller inte något särskilt utmätningsförbud. Enligt 67 e § UL får 

utmätning dock inte ske förrän dagen efter utbetalningen. 
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Som har n~imnts i det föregående har i 5 kap. 7 §andra stycket U B tagits 

upp en bestämmelse, enligt vilken skadestånd med anledning av bl.a. 

personskada skall i viss utsträckning vara skyddat mot utmätning även 

efter utbetalningen. Förbudet mot utmätning av trafikskadeersättning med 

anledning av personskada bör vidgas på motsvarande sätt. I enlighet 

härmed anges i en ny tredje mening i 29 § första stycket att i fråga om 

förbud mot utmätning sedan ersättningen har betalats ut gäller 5 kap .. 7 § 

andra stycket UB. 

Vidare föreslås att hänvisningen i första styckets andra mening till UL 

ändras till att avse 7 kap. UB. 

Bestämmelser om utmätningsförbud som överensstämmer med 29 § 

första stycket trafikskadelagen finns i 16 §lagen om tillägg till vissa trafik

livräntor, 6 §förordningen om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av 

statsmedel, m.m., 11 § lagen om tillägg till vissa ansvarslivräntor och 9 § 

kungörelsen om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m. Dessa para

grafer föreslås ändrade på motsvarande sätt. 

Det är utan någon särskild föreskrift tydligt att det vidgade utmätnings

skyddet inte inverkar på en utmätning av utbetalt belopp som har ägt rum 

före ikraftträdandet av lagändringen (jfr 7 § UBpJ. 

7.53 Förslaget till lag om ändring i konkurslagen (1921:225) 

11 § 

Enligt 11 § första stycket konkurslagen (KL) skall i vissa fall en fordran. 

som en borgenär åberopar. utan närmare prövning godtas som stöd för 

hans behörighet att söka gäldenären i konkurs. Detta gäller bl.a. när över
exekutor har förordnat om verkställighet av en skiljedom beträffande ford

ringen och annat inte har förordnats av högre myndighet eller av domstol, 

där talan mot skiljedomen är anhängig (jfr 46 § U L). I andra fall än som 

nämns i första stycket skall enligt andra stycket borgenären styrka en 

åberopad fordran. 
Beredningen har föreslagit att en fordran som har fastställts genom 

skiljedom skall godtas som stöd för behörighet att söka gäldenären i 

konkurs, om skiljedomen får verkställas enligt vad som sägs i UB. Detta 

har i allmänhet godtagits av remissinstansema. Förslaget har dock kriti

serats av konkurslagskommitten, som inte anser det lämpligt att det införs 

ett krav på prövning från konkursdomarens sida. Enligt kommitten bör 

som villkor för behörighet uppställas att kronofogdemyndigheten har 

funnit att skiljedomen får verkställas och att annat inte har förordnats. För 

egen del vill jag framhålla följande. 

Uppgiften att pröva frågan huruvida en skiljedom får verkställas skall 

enligt UB ankomma på kronofogdemyndigheten, som förutsätts göra pröv

ningen i själva verkställighetsmålet (3 kap. 15-18 §§ UB). När hinder inte 
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möter mot verkställighet. skall kronofogdemyndigheten meddela ett 

siirskilt beslut härom som kan överklagas för sig. Ett sådant beslut förut

sätter emellertid att verkställighet av skiljedomen har sökts. Det är därför 

inte lämpligt att uppställa en prövning av kronofogdemyndigheten som 

villkor för att fordringen skall godtas som grund för behörighet att söka 

gäldenären i konkurs. 

Å andra sidan synes det inte heller lämpligt att en fordran skall utan 

vidare godtas så snart en skiljedom föreligger. I stället bör konkurs

domstolen få pröva huruvida skiljedomen är verkställbar enligt UB:s 

regler. En sådan ordning torde inte behöva medföra några särskilda 

problem. Jag godtar sålunda beredningens förslag. 

I enlighet härmed anges i förevarande paragraf att en fordran som har 

fastställts genom skiljedom skall godtas, om skiljedomen fär verkställas 

enligt 3 kap. 15 eller 16 § UB och en domstol inte har meddelat ett sådant 

förordnande som avses i 18 §i samma kapitel. Om borgenären tidigare har 

sökt verkställighet av skiljedomen och kronofogdemyndigheten har funnit 

att hinder inte möter mot verkställighet, kan vad som har förekommit i 

utsökningsmålct åberopas även i konkursmålet. Konkursdomaren är dock 

inte bunden av kronofogdemyndighetens beslut. 

14 a § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om beviljande av säkerhets

åtgärd för tiden mellan en konkursansökan och konkursbeslutet. Om 

sannolika skäl föreligger för bifall till konkursansökningen och det skäligen 

kan befaras att gäldenären undandrar egendom. får sålunda konkurs

domaren eller domstolen, om särskild anledning förekommer, förordna om 

kvarstad eller skingringsförbud på gäldenärens egendom i avvaktan på 

prövning av ansökningen. Därvid har vad som enligt 15 kap. RB gäller om 

kvarstad och skingringsförbud motsvarande tillämpning. om inte annat 

följer av KL (jfr 14 c §). Konkursdomaren eller domstolen får medge 

undantag från beviljad säkerhetsåtgärd. 

Enligt förslaget till ändring av RB skall kvarstad och skingringsförhud 

föras samman till en åtgärd, benämnd kvarstad. I enlighet härmed föreslås 

att vad som sägs om skingringsförbud i förevarande paragraf utgår. Vidare 

föreslås att hänvisningen till tillämpliga bestämmelser jämkas något. Det 

bör sålunda anges att vad som gäller om kvarstad för fordran som beviljas 

enligt 15 kap. RB har motsvarande tillämpning, om inte annat följer av KL. 

Denna hänvisning åsyftar även UB:s regler om verkställighet av beslut om 

kvarstad för.fordran (se 16 kap. 10 och 13-15 §§).Undantag föreslås dock 

för vad som föreskrivs i 16 kap. 15 § andra stycket UB om att kvarstads

belagd egendom vid utmätning resp. betalningssäkring för en annan 

fordran skall anses samtidigt utmätt för kvarstadsborgenärens fordran. 

Någon sådan utmätningsverkan bör inte inträda då kvarstaden utgör säker

hetsåtgärd i avvaktan på konkurs. 
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Det kan p:\pekas att UB:s hest~immdser om verkställighet av kvarstad i 

viss utsträckning medger att Mgärderna för säkerställande anpassas efter 

förhållandena. Enligt 15 kap. 10 § i förslaget till ändring av RB kan också 

domstolen vid hehov meddela närmare föreskrifter om verkställandet av 

bl.a. kvarstad. 

I denna paragraf ges bestämmelser om meddelande av reseförhud för 

gäldenären och om häktning för tiden från konkursansökan till dess att 

ansökningen hinner prövas. I tredje stycket föreskrivs hl.a. att hestäm

melsema om ·reseförbud i 15 kap. RB har motsvarande tillämpning he

träffande sådan säkerhetsåtgärd som avses i paragrafen, om inte annat 

följer av KL. 

Enligt förslaget till ändring av RB skall säkerhetsåtgärdcn reseförhud i 15 

kap. utgå. De hestiimmclser i 15 kap. RB som åsyftas med nyssnämnda 

hänvisning torde endast vara 5 och 6 §§. närmast 5 § första och fjärde 

styckena och 6 § första stycket första meningen, vilka bestämmelser gäller 

även andra säkerhetsåtgärder Ufr 14 c § KL). Motsvarande bestämmelser i 

förslaget till ändring av RB finns i 15 kap. 5. 6 och 8 §§.Hänvisningen bör 

därför ändras till att avse dessa föreskrifter. Även en annan, mindre 

jämkning föreslås. 

24 § 

I denna paragrafföreslås att en hänvisning till UL ändras till att avse UB. 

27 § 

I fråga om besvär över tillsynsmyndighetens beslut i ärende om 

ianspråktagande av gäldenärens inkomst hänvisas i sista stycket av före

varande paragraf till UL:s bestämmelser om klagan över utmätning av lön. 

Hänvisningen föreslås ändrad till att avse motsvarande bestämmelser i U B. 

38 § 

I paragrafens första stycke föreskrivs f.n. att förmånsrätt eller betalning 

som en borgenär har vunnit genom utmätning går åter. om egendomen har 

tagits i mät senare än tre månader före fristdagen. Har utmätningen skett 

till förmån för någon gäldenären närstående, går förmånsrätten eller betal

ningen också åter, om egendomen har tagits i mät dessförinnan men senare 

än två år före fristdagen och det inte visas att gäldenären varken var eller 

genom åtgärden blev insolvent. 

Vad som sägs i paragrafen om att egendom har "tagits i mät" inom viss 

tid före fristdagen torde innebära att återvinningsfristen räknas först från 

det att utmätningen har medfört förmånsrätt. Bestämmelser om tidpunkten 

för förmånsrättens inträde finns i UL (77 § I och 2 mom., 83 §och 91 a § 2 

mom.; jfr 8 § förmånsrätt slagen). Huvudregeln är att förmånsrätten 
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inträder först när utmätningen har säkerställts. men vissa undantag finns. 
Enligt UB skall som huvudregel gälla att utmätning medför förmånsrätt i 

och med beslutet (4 kap. 30 §). Utmätning av här i riket registrerat skepp 
eller luftfartyg. intecknade reservdelar till sådant luftfartyg eller fast 
egendom skall dock inte medföra förmånsrätt förrän ett ärende angående 
anteckning om utmätningen tas upp på en inskrivningsdag. Undantag 
gäller också för utmätning av lön o.d. 

Återvinningsfristen beträffande utmätning bör även i fortsättningen 

räknas från det att förmånsrätten inträdde. Lydelsen av 38 § KL passar 

emellertid inte till de nya bestämmelserna i UB och bör därför jämkas. I 
den föreslagna nya lydelsen anges som förutsättning för återgång av 
förmånsrätt eller betalning på grund av utmätning att förmånsrätten har 

inträtt senare än tre månader resp. två år före fristdagen. 
I paragrafens andra stycke anges f.n. att förmånsrätt på grund av betal

ningssäkring går åter, om egendomen har tagits i anspråk senare än tre 
månader före fristdagen. Det kan påpekas att beträffande tidpunkten för 

uppkomsten av förmånsrätt på grund av betalningssäkring gäller vad som 
är föreskrivet i fråga om utmätning ( 14 § första stycket lagen om betal
ningssäkring för skatter. tullar och avgifter, se även förslaget till ändring 
av denna lag). Bestämmelsen föreslås ändrad på samma sätt som första 
stycket. 

54 § 

I första stycket av denna paragraf regleras kronofogdemyndighetens 

befogenhet att bevilja handräckning för att en konkursförvaltare skall få 
tillgång till gäldenärens egendom. I fråga om klagan över kronofogde

myndighetens beslut eller åtgärd enligt första stycket har enligt andra 
stycket bestämmelserna i UL om klagan över utmätning i allmänhet mot
svarande tillämpning. 

Hänvisningen föreslås ändrad till att avse motsvarande bestämmelser i 
UB. Förslaget innebär att talan av någon av parterna skall föras inom tre 
veckor från delgivning av beslutet och att talan av en tredje man får föras 
utan inskränkning till viss tid. 

71. 73, 74 och 76 §§ 

I fråga om försäljning av egendom i konkurs görs i KL, i motsats till vad 

som föreskrivs om skepp, inte skillnad mellan registrerat och oregistrerat 

luftfartyg. Detta överensstämmer med vad som f.n. gäller enligt UL och 
LfL. I UB skiljs däremot mellan registrerat och inte registrerat luftfartyg. 
Under 11 kap. UB hänförs inte annat än försäljning av registrerat luftfartyg 
(och intecknade reservdelar), medan försäljning av oregistrerat luftfartyg 
följer bestämmelserna för lös egendom i allmänhet i 8 och 9 kap. UB. 

KL:s försäljningsregler har samband med bestämmelserna om för
säljning av utmätt egendom och bör ändras på motsvarande sätt. Änd-

14 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 84 
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ringarna berör 71 § fjärde och femte styckena och 76 §. 

I 73 § KL. som reglerar en handpanthavares försäljningsrätt, bör 
beaktas 10 kap. 7 § HB. som föreskriver att skepp, skeppsbygge eller luft
fartyg inte får med laga verkan handpantsättas. Bestämmelsen i första 
stycket tredje meningen föreslås jämkad i enlighet härmed. 

För det fallet att konkursbos egendom skall säljas på auktion genom för

valtarens försorg föreskrivs i 74 § Kl. att förvaltaren skall låta kungöra 
auktionen på det sätt och inom den tid som anges i UL för kungörande av 

auktion på egendom av det slag som det är fråga om. Det är dock inte i 

något fall nödvändigt att kungörelsen förs in i Post- och Inrikes Tidningar. 

Enligt andra stycket i paragrafen gäller detsamma beträffande auktion som 

enligt 73 § ombesörjs av en borgenär. 

UL innehåller numera inte bestämmelser om kungörande av exekutiv 

auktion annat än beträffande vanlig lös egendom (90 och 91 §§). I fråga om 

exekutiv auktion på registrerat skepp och skeppsbygge. luftfartyg och in
tecknade reservdelar till luftfartyg samt fast egendom finns regler om kun

görande av auktionen i StL. LtL och FtL. Där anges emellertid endast att 

auktionen skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt eller, i fråga om luft
fartyg och intecknade reservdelar. på lämpligt sätt minst sex veckor i 
förväg (6 § StL. 6 § LtL och 20 § FfL). Närmare föreskrifter i saken har 

meddelats i verkställighetsföreskrifter till nämnda lagar. På motsvarande 
sätt innehåller UB endast allmänt hållna regler om kungörandet av 

exekutiv auktion, medan närmare bestämmelser förutsätts komma att 

meddelas i verkställighetsföreskrifter (se 9 kap. 2 §. 10 kap. 6 §. 11 kap. 2 § 

och 12 kap. 20 § UB). Detta gäller även vanlig lös egendom. 
På grund härav föreslås att hänvisningen i 74 § KL till UL:s bestäm

melser ändras till att helt allmänt gälla vad som är föreskrivet - i UB eller i 
tillämpningsbestämmelser - om kungörandet av exekutiv auktion på 

aktuell egendom. 

81 § 

I denna paragraf regleras frågan i vad mån konkurskostnader skall tas ut 

ur egendom. i vilken särskild förmånsrätt gäller. Kostnader som hänför sig 

till sådan egendom skall tas ut av egendomens avkastning och köpeskilling 

i den mån det inverkar på de borgenärers rätt, som inte har särskild 

förmånsrätt i egendomen (första stycket). Å andra sidan får annan 

konkurskostnad inte tas ut av egendomens avkastning och köpeskilling, 

om det är till förfång för nägon, som har särskild förmänsrätt i egendomen 

eller förmånsrätt som skall beaktas framför den särskilda (andra stycket). 
Om den särskilda förmånsrätten grundar sig på företagsinteckning. gäller 

dock frän sistnämnda regel det undantaget att av egendomen får bestridas 

även andra konkurskostnader än sådana som hänför sig till egendomen, i 

den mån boet i övrigt inte lämnar tillgång därtill. 
Enligt förmänsrättslagen kan ett kollektiv av lös egendom. som hör till 
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näringsverksamhet i vilken förctagsintcckning kan meddelas, vara föremål 

för förmånsrätt inte bara på grund av en sådan inteckning utan också på 

grund av fordran hos en hyresgäst eller arrendator i anledning av ett hyres

eller arrendeavtal angående en lägenhet eller jord som var avsedd för 
verksamheten (5 § första stycket förmånsrättslagen). En hyresvärds eller 

jordägarcs förmånsrätt är begränsad till ett belopp som svarar mot tre 

miinaders hyra resp. ett års arrendeavgift. Den gäller närmast framför 

förmånsrätt på grund av företagsinteckning (9 §första stycket). 

Beredningen har föreslagit att undantagsregeln i 81 § andra stycket KL 

vidgas till att avse även förmånsrätt för en hyresvärds eller jordägares 

fordran. Detta har i allmänhet godtagits av remissinstanserna, bl.a. av 

konkurslagskommitten. Endast en remissinstans har ifrågasatt lämplig

heten av förslaget. 
För egen del vill jag först nämna att undantagsregeln tidigare gällde i fall 

då den särskilda förmånsrätten var av sådan beskaffenhet att den kunde 

göras gällande endast i konkurs. Detta var förhållandet främst i fråga om 

förlagsinteckning. Bestämmelsen ändrades med anledning av tillkomsten 

av institutet företagsinteckning. Sådan inteckning kan åberopas vid såväl 

utmätning som konkurs. Beträffande skälen till nämnda ändring vill jag 

hänvisa till vad som anfördes i prop. 1967: 113. 

Förmånsrätten för en hyresvärd eller jordägare enligt 5 §första stycket 1 

förmånsrättslagen kan ses som en legal företagsinteckning med bästa rätt. 

Det är därför naturligt att den jämställs med företagsinteckning när det 

gäller uttagande! av konkurskostnader. Härigenom undviks också att 

allmänna konkurskostnader skall tas ut efter en hyresvärds eller jord

ägares förmånsberättigade fordran men före en fordran på grund av 

företagsinteckning. 
Det kan tilläggas att båda dessa förmånsrätter gäller vid såväl utmätning 

som konkurs. F.n. räder emellertid vid utmätning den skillnaden att en 

hyresvärd eller jordägare måste själv söka utmätning för att fä sin förmåns
rätt beaktad, medan företagsinteckning skall respekteras även vid 

utmätning för en annan borgenärs fordran (139 § UL). Enligt UB skall en 

hyresvärds eller jurdägares förmånsrätt likställas med företagsinteckning i 
detta avseende (8 kap. 13 § UB). 

På grund av det anförda godtar jag beredningens förslag. 

97§ 
Paragrafen reglerar konkursgäldenärens rätt att av konkursboet utfå. 

utmätningsfri egendom m.m. I första stycket föreslås att hänvisningen till 

65 § UL ändras till att gälla 5 kap. I. 2 och 4 §§ UB. I fråga om utmätning 

hos ett dödsbo torde det inte vara behövligt att nämna 5 kap. 3 § UB. Det 

synes tillräckligt med bestämmelserna i tredje stycket av 97 § KL. Hän

visningen i paragrafens andra stycke till 65 § 1 mom. 7 UL föreslås bli 

ersatt av en hänvisning till motsvarande bestämmelse i 5 kap. I § 7 UB. 
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Det kan påpekas att 97 § KL enligt förslaget, liksom f. n., inte gäller när 

en annan juridisk person än ett dödsbo har försatts i konkurs. 

208 § 

I denna paragraf meddelas bestämmelser om jäv mot tjänstemän vid 

tillsynsmyndigheten i konkurs. dvs. vissa kronofogdemyndigheter. Där 

anges att i fråga om sådant jäv gäller, utöver vad som följer av 4 §förvalt

ningslagen (1971 :290), att den som i mät om uttagande av skatter. böter 

eller andra på indrivning beroende medel har tagit befattning med in

drivning av en fordran som görs gällande i konkursen eller har vidtagit 
exekutiv åtgärd för uttagande av en sådan fordran inte fär fullgöra någon 

tillsynsuppgift i konkursen. Uttrycket "mål om uttagande av skatter, böter 

eller andra på indrivning beroende medel" anknyter till I § första stycket 

utsökningskungörelsen och åsyftar allmänna mål. 

I UB används i fråga om mål som nu avses beteckningen allmänt mål (se 

I kap. 6 §). Samma uttryck bör användas även i KL. Enligt 2 kap. 30 § 

tredje stycket UB skall ansökan i ett allmänt mål anses gjord, när indriv

ningshandlingarna 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. Det innebär att ett 

utsökningsmäl föreligger så snart kronofogdemyndigheten får befattning 

med indrivningen. Det synes inte behövligt att somjävsgrundande omstän

dighet, vid sidan av att tjänstemannen har tagit befattning med indrivning, 
särskilt nämna att han har vidtagit exekutiv åtgärd. Befattning med indriv

ning måste med nämnda utgångspunkt innefatta även exekutiva åtgärder. 

208 § föreslås ändrad i enlighet med det anförda. 

Övergångsbestämmelserna 

Enligt den föreslagna ändringen av 11 § KL skall en fordran som har 

fastställts genom skiljedom godtas som stöd för behörighet att söka gälde

nären i konkurs under förutsättning att skiljedomen får verkställas enligt 

bestämmelserna i 3 kap. 15 eller 16 § UB och att en domstol inte har med

delat ett sådant förordnande som avses i 18 § i samma kapitel. 3 kap. UB 

innehåller emellertid inte någon bestämmelse om verkställighet av en 

skiljedom, som inte grundas på skiljeavtal utan som har meddelats med 

stöd av en föreskrift i lag utan tillämpning av skiljemannalagen. En sådan 

bestämmelse har i stället tagits upp i 12 § UBp. I följd härav föreslås be

träffande en sådan skiljedom en övergångsbestämmelse av samma 

innebörd som den nya regeln i 11 § KL. 

Vidare föreslås att 11 § i dess äldre lydelse skall tillämpas, när över

exekutor har förordnat om verkställighet av en skiljedom. Enligt 5 § UBp 

kan ett sådant förordnande meddelas även efter UB:s ikraftträdande, om 

ansökan enligt 46 § UL har gjorts hos överexekutor före ikraftträdandet. 



Prop. 1980/81: 84 7.54-55 213 

Skingringsförbud enligt 14 a §skall efter ikraftträdandet inte föreklimma 

som en särskild säkerhetsåtgärd vid sidan av kvarstad. Om skingrings

förbud har beviljats före ikraftträdandet. bör vad som sägs om kvarstad i 

paragrafens nya lydelse tillämpas. En föreskrift härom har tagits upp i 

övergångsbestämmelserna (jfr 33 § U Bp samt punkt 3 i övergångsbestäm

melserna till ändringarna i RB). 

När tillsynsmyndigheten före ikraftträdandet har meddelat ett beslut 

enligt 27 § fjärde stycket KL i fråga om ianspråktagande av en konkurs

gäldenärs inkomst. bör i fråga om talan mot beslutet tillämpas vad som 

föreskrivs i paragrafen i dess äldre lydelse (jfr 35 § första stycket och 40 § 

UBp). Det innebär bl.a. att talan skall föras hos överexekutor. Mot

svarande bör gälla. när kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet har 

meddelat ett beslut eller vidtagit en åtgärd enligt 54 * första stycket. Det 

föreslås en övergångsbestämmelse av nu angiven innebörd. Den komplet

teras av UBp när det gäller förfarandet hos överexekutor och talan mot 

överexekutors beslut m.m. (se 40 § jfrd med 35 § UBp). 

Enligt den föreslagna ändringen av 81 § KL skall även en hyresvärds 

eller jordägares fordran som är förmånsberättigad enligt 5 § första stycket 

I förrnånsrättslagen få stå tillbaka för allmänna konkurskostnader under de 

förutsättningar som anges i paragrafen. Detta bör inte gälla, om gäldenären 

har försatts i konkurs på grund av en ansökan som har gjorts före ikraft

trädandet av de nya bestämmelserna. En föreskrift härom har tagits upp 

sist bland övergångsbestämmelserna. 

7.54 Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti 
vid konkurs 

I 9 § lönegarantilagen, som innehåller bestämmelser om talan mot 

kronofogdemyndighetens beslut i en mindre konkurs att en arbetstagares 

fordran inte omfattas av lönegarantin, hänvisas till UL:s bestämmelser om 

klagan över utmätning i allmänhet. Hänvisningen föreslås ändrad till att 

avse motsvarande bestämmelser i UB. Det kan påpekas att det förhållandet 

att överexekutor slopas som klagoinstans och att talan mot kronofogde

myndighetens beslut skall föras direkt i hovrätten inte bör föranleda någon 

ändring av bestämmelsen i paragrafens sista mening att talan inte får föras 

mot hovrättens beslut. 

När beslut som avses i 9 § har meddelats av kronofogdemyndigheten 

före ikraftträdandet av lagändringen. bör 9 § i dess äldre lydelse tillämpas. 

Det föreslås en övergångsbestämmelse härom. 

7 .55 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

11 kap. I och 3 §§ 

Andra stycket i 11 kap. I § brottsbalken (BrB) innehåller i första 

meningen en bestämmelse om straff för en gäldenär. som vid konkurs eller 
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förhandling om offentligt ackord eller i förteckning till utmätningsed eller 

till betalningssäkringsed uppsåtligen förtiger en tillgl\.ng. uppger en obe

fintlig skuld eller lämnar en annan sädan oriktig uppgift. Gäldenären skall 

då dömas för oredlighet mot borgenärer. om uppgiften inte rättas innan 

den beedigas eller annars läggs till grund för förfarandet. I 3 § andra 

stycket finns en motsvarande bestämmelse i fall dl\. de oriktiga uppgifterna 

har lämnats av grov oaktsamhet. Brottsbeteckningen är här vårdslöshet 

mot borgenärer. 

I UB meddelas bestämmelser om skyldighet för en utmätningsgäldenär 

att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet och om 

skyldighet för honom att inställa sig till förhör inför kronofogdemyndig

heten och att upprätta en skriftlig förteckning över tillgångarna. Gälde

nären skall också kunna åläggas att på heder och samvete skriftligen 

bekräfta de uppgifter om sina tillgångar som han har lämnat vid förhör eller 

i en förteckning (2 kap. IO §och 4 kap. 14 § UB). De nämnda bestäm

melserna skall enligt förslaget till ändring av lagen om betalningssäkring 

för skatter. tullar och avgifter gälla även vid verkställighet av betalnings

säkring. Med anledning härav föreslås att lagen om utmätningsed och 

bestämmelserna om betalningssäkringsed upphävs (se 2 § UBp och 

förslaget till ändring av betalningssäkringslagen). Vad som sägs i 11 kap. I 

och 3 §§ BrB om utmätningsed och betalningssäkringsed bör därför utgå. 

Beredningen, som i övrigt inte har föreslagit någon ändring av 11 kap. I 

och 3 §§. har utgått från att en gäldenär. som i samband med utmätning 

lämnar oriktiga uppgifter om sina tillgångar, kan straffas för osann resp. 

vårdslös försäkran enligt 15 kap. 10 §.om uppgifterna skriftligen bekräftas 

på heder och samvete. I likhet med vad som f.n. gäller skall vidare en 

gäldenär som vid utmätning åberopar en oriktig handling eller ett skenavtal 

kunna straffas för oredlighet mot borgenärer under de förutsättningar som 

gäller enligt 11 kap. 1 § andra stycket andra meningen. 

Beredningens ståndpunkt har i allmänhet godtagits av remissinstanserna. 

RÅ har emellertid ansett att alla fall då en utmätningsgäldenär lämnar 

oriktiga uppgifter i samband med en utmätningsförrättning bör bedömas 

enhetligt. En lösning är därvid enligt RÅ att enbart bestämmelsen om 

osann resp. vårdslös försäkran blir tillämplig i sådana fall. Enligt RSV bör 

en gäldenär som skriftligen bekräftar oriktiga uppgifter inför kronofogde

myndigheten dömas för oredlighet eller vårdslöshet mot borgenärer 

oavsett om han därvid åberopar en oriktig handling eller ett skenavtal. 

Frågan huruvida han därutöver skall dömas för osann resp. vårdslös 

försäkran torde enligt RSV få bero på om oredligheten i det enskilda fallet 

kan anses som grov eller inte. 

För egen del vill jag först framhålla att straff ansvar för oriktiga uppgifter 

i samband med en exekutiv förrättning bör gälla endast uppgifter som en 

gäldenär lämnar om sina tillgångar. Vidare bör ansvar kunna ådömas 

endast för sådana oriktiga uppgifter som gäldenären har bekräftat skrift-
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ligen på heder och samvete. Best~immelscrna om osann resp. vtlrdslös 

försäkran i 15 kap. 10 § BrB, vilka är direkt tillämpliga i ett sådant fall. fär 

anses innefatta en tillräcklig kriminalisering av de gärningar som avses nu. 

De brott som avses i 11 kap. I * andra stycket andra meningen är av en 

allvarligare karaktär än att lämna oriktiga uppgifter angående tillgångarna. 

Åberopandet av en oriktig handling eller ett skenavtal utgör i allmänhet led 

i ett mera planmässigt förfarande i syfte att undgå verkställighet. Dessa 

förfaranden kan inte anses tillräckligt bestraffade genom att gäldenären 

döms till ansvar enbart enligt 15 kap. 10 § BrB. 

Jag är därför inte beredd att frångå beredningens ståndpunkt i saken. 

17 kap. IH 

Enligt paragrafens första stycke skall den som bryter mot ett förbud att 

sälja eller skingra gods eller att utge annans gods. rubbar gods som har 

blivit satt i kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring. utmätt eller 
beslagtaget. skadar eller tar bort en myndighets anslag eller försegling eller 

annars olovligen öppnar vad en myndighet har tillslutit eller också över

träder ett annat liknande av en myndighet meddelat förbud dömas för 

överträdelse av myndighets bud till böter eller fängelse i högst ett år. 

Andra stycket innehåller en straflbestämmelse för det fallet att någon 

vägrar en förrättningsman inträde som denne har rätt att fordra. 

Enligt vad som föreslås i detta lagstiftningsärende skall skingringsförbud 

inte längre finnas som en särskild säkerhetsåtgärd vid sidan av kvarstad. 

Skingringsförbud nämns inte uttryckligen i 17 kap. 13 § BrB men orda

lydelsen i första stycket anknyter till uttryckssättet i lagrum som f.n. ger 

möjlighet att meddela ett sådant förbud. Lydelsen bör därför jämkas. 

Bestämmelsen bör även i övrigt närmare anslutas till UB. 

I beredningens förslag till ändrad lydelse nämns att någon olovligen 

rubbar, skadar eller eljest förfogar över egendom som är föremål för 
beslag, kvarstad, utmätning, annan verkställighet eller därmed jämförlig 

åtgärd. Förslaget har i allmänhet godtagits av remissinstanserna. RÅ har 

emellertid ansett att lydelsen innebär en inte avsedd utvidgning av det 
straffbara området, eftersom bestämmelsen kommer att omfatta även fall 

som nu bedöms som skadegörelse. Med anledning härav vill jag framhålla 

att det förhållandet att en åtgärd beträffande egendom som avses i para

grafen utgör skadegörelse inte bör hindra att åtgärden även är straffbelagd 

enligt förevarande paragraf. För att ansvar skall komma i fråga för över

trädelse av myndighets bud krävs att gärningsmannen har kännedom om 

myndighetens åtgärd. 

Den nu föreslagna lydelsen överensstämmer i huvudsak med bered

ningens förslag. Betalningssäkring har dock lagts till. Å andra sidan nämns ,,, 
inte särskilt "annan verkställighet". I uttrycket "annan liknande åtgärd" 

inbegrips införsel och verkställighet enligt 16 kap. UB samt verkställighet 
som kan förekomma utanför UB:s område, sålunda även verkställighet 
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genom en administrativ myndighets försorg. dock endast såvitt den rör 

viss egendom. Vidare inbegrips en åtgärd som i likhet med de nyss nämnda 

vidtas av en myndighet rn.:h innefattar ett rättsligt ingripande i syfte att 
begränsa rådigheten beträffande viss egendom. 

Bestämmelsen omfattar inte bara att någon handlar i strid mot ett förbud 
som myndigheten uttryckligen meddelar utan även att någon bryter mot ett 

förbud som enligt lag följer av ett visst beslut (t.ex. om utmätning). Stra!T

bestämmelsen inbegriper dock endast olovliga handlingar som begås 

medan egendomen iir föremål för myndighetens åtgärd. Härigenom 

utesluts handlingar som äger rum först sedan myndigheten har skilt sig från 

ärendet. Att någon t.ex. efter fullbordad verkställighet genom över

lämnande av viss egendom olovligen tar egendomen i besittning hör inte 

hit. 

Bestämmelser om att kronofogdemyndighetens beslut medför rå.dighets

inskränkningar finns på flera håll i UB. Som exempel kan nämnas 4 kap. 

29 §. 6 kap. 5 och 12 §§. 12 kap. 5 och 6 §§, 15 kap. 20 §samt 16 kap. 14 och 

16 §§. Bestämmelser om rättsverkan av beslag finns i 27 kap. 10 § RB. I 

betalningssäkringslagen finns bestämmelser om den rå.dighetsinskränkning 

som följer av betalningssäkring. 

Bestämmelsen om straff för den som olovligen rubbar eller skadar 

egendomen riktar sig mot envar som uppsåtligen handlar i strid mot 
myndighetens beslut eller vad som följer av beslutet. Den drabbar sålunda 

även en tredje man som bryter mot ett förbud att utge viss egendom som 

han innehar. Den kan emellertid drabba även en helt utomstående. Tredje 

mannens åtgärd är då ofta straffbar enligt andra lagrum, t.ex. som stöld 

eller skadegörelse. I så. fall får konkurrensfrågan lösas enligt vanliga regler. 
Ordet "förfogar" inbegriper såväl rättsliga som faktiska åtgärder, t.ex. 

otillåten avverkning på. en utmätt fastighet. Termen syftar i första hand på 

åtgärder som vidtas av ägaren till egendomen. Straffbestämmelsen kan 

emellertid bli tillämplig även på t.ex. en nyttjanderättshavare som förfogar 

över egendomen på motsvarande sätt. om detta förfogande inte innefattar 

utövning av en rätt som är skyddad mot utmätningssökanden. Ett faktiskt 

förfogande torde f.ö. i allmänhet innebära att egendomen rubbas eller 

skadas. 
Om en gäldenär överlämnar utmätt egendom till en tredje man, t.ex. till 

fullgörande av ett tidigare slutet köpeavtal om egendomen, kan det 

innebära en stra!Tbar handling. Det bör emellertid i sammanhanget erinras 

om att det förfogandeförbud som följer av särskilda bestämmelser inte 

alltid är absolut. Enligt 4 kap. 29 § U B gäller förfogandeförbudet endast 

sädana åtgärder som är till skada för utmätningssökanden. Överlåtelse av 

t.ex. en utmätt fastighet inverkar inte på utmätningssökandens rätt och är 

sålunda inte straffbar enligt förevarande bestämmelse. Att stra!Tbestäm

melsen har denna innebörd följer av ordet "olovligen" och torde inte där

utöver, vilket en remissinstans har ifrågasatt, behöva anges i lagtexten. 
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Otillåtna förfoganden blir straffbara så snart ett meddelat beslut skall 

lända till efterrättelse. Det förutsätts alltså inte att beslutet har kommit till 
uttryck genom märkning eller annat säkerställande av den egendom som är 
föremål för ingripandet. Endast uppsåtligt handlande är emellertid stratT
belagt. Ansvar kommer alltså bara i fråga för den som känner till beslutet. 

Beredningen har behandlat frågan huruvida straffbestämmelserna bör 

omfatta det fallet att en sekundogäldenär betalar en fordran i strid mot ett 

av kronofogdemyndigheten meddelat förbud. En sådan betalning torde 

inte f.n. anses straffbar. Enligt beredningen finns det inte tillräcklig 
anledning att straffbelägga en sådan åtgärd. Kronofogdeföreningen har 
däremot förordat en straffbestämmelse för detta fall. Föreningen fram
håller att utmätta fordringar och rättigheter ofta representerar större 
värden än t.ex. utmätt lösöre och att behovet av en straffsanktion mot en 
sekundogäldenär eller annan förpliktad som uppsåtligen neutraliserar 
verkan av en fordrings- eller rättighetsutmätning inte kan anses mindre än 

när det gäller andra kronofogdemyndighetens beslut. 
För egen del vill jag först understryka att det förhållandet att sekundo

gäldenären trots förbudet betalar till sin borgenär inte befriar honom frän 
sin förpliktelse. Han är alltså skyldig att betala på nytt till kronofogde

myndigheten eller till den till vilken fordringen övergår. Det är visserligen 
tänkbart att sekundogäldenären genom betalningen har satt sig ur stånd att 

fullgöra sin förpliktelse i behörig ordning. Detta torde emellertid inte 
utgöra ett tillräckligt skäl att straffbelägga åtgärden. Sekundogäldenären 
kan ju även genom andra förfoganden över sina medel sätta sig ur stånd att 
betala. Jag anser sålunda att beredningens förslag att lämna dessa fall 
utanför det straffbara området bör följas. Att förslaget har den angivna 
innebörden följer av att det endast är förfoganden över bestämd egendom 
som har straffbelagts. 

Straffbestämmelsen kan dock undantagsvis vara tillämplig i fråga om 
pengar eller annan generiskt bestämd egendom, nämligen om ett förbud 
har meddelats beträffande egendom som hälls avskild för fullgörande av en 
viss förpliktelse (t.ex. redovisningsmedel). . 

I överensstämmelse med gällande lag kriminaliseras vidare att någon 
skadar eller tar bort en myndighets anslag eller försegling eller annars 

olovligen öppnar vad en myndighet har tillslutit eller överträder ett annat 

liknande av en myndighet meddelat förbud. 

36 kap. 4 § 

Enligt 36 kap. I § kan utbyte av brott enligt BrB samt förlag för brott, 

vars mottagande är straffbart enligt BrB, under vissa förutsättningar 

förklaras förverkat. Vidare kan enligt 2 § förverkande ske av egendom som 
har använts som hjälpmedel vid brott enligt BrB eller som har frambragts 

genom ett sådant brott. Detsamma gäller egendom som nägon har använt 
eller annars tagit befattning med på ett sätt som utgör brott enligt BrB. För-
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verkande enligt I eller 2 § kan avse antingen själva den aktuella 
egendomen (sakförverkande) eller dess värde (värdeförverkande). Enligt 

3 § kan förverkande även ske av föremål, som på grund av sin särskilda 
beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till 
brottslig användning. 

Enligt 4 § första stycket får förverkande på grund av brott ske hos a) 

gärningsmannen eller annan medverkande till brottet, b) den i vars ställe 
gärningsmannen eller annan medverkande var, c) den som har beretts 
vinning genom brottet eller d) den som efter brottet har förvärvat 
egendomen genom ett familjerättsligt fång eller genom gåva eller som efter 
brottet har förvärvat egendomen på annat sätt och därvid kände till eller 
hade skälig anledning till antagande om egendomens samband med brottet. 
Enligt andra stycket i paragrafen får förverkande inte ske, om egendomen 

vid brottet inte tillhörde någon av dem som anges under första stycket 
a)-c). Det kan påpekas att 4 § inte är tillämplig beträffande förverkande 
enligt 3 § av brottsverktyg. 

I 4 § tredje stycket anges att en särskild rätt till egendom som förklaras 

förverkad består, om inte även den särskilda rätten förklaras förverkad. 
Med uttrycket "särskild rätt" avses enligt förarbetena begränsade sak
rätter, t.ex. panträtt, och en säljares rätt till egendom som har sålts under 
äganderättsförbehåll (se prop. 1968:79 s. 53 och 63). Med äganderätts
förbehåll torde böra jämställas förbehåll om återtaganderätt. Däremot 
inbegrips inte t.ex. nyttjanderätt till lös sak (jfr NJA 1975 s. 528). 
Utmätning torde inte heller omfattas. Innebörden av att en särskild rätt 
förklaras förverkad är att rättigheten upphör. 

Frågan om förverkande prövas i allmänhet i samband med att domstolen 
prövar ansvarsfrågan. När frågan om förverkande angår någon annan än 
den som är åtalad, skall enligt 17 § lagen (1946:804) om införande av nya 
rättegångsbalken (Rp) talan föras mot honom. 

Bestämmelser om förverkande finns i flera lagar vid sidan av BrB, t.ex. 
lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (9, JO och 12 §§)och valuta
lagen ( 1939:350, 11 §). Bestämmelserna i 36 kap. BrB gäller i stor utsträck

ning även vid förverkande enligt specialstraffrättsliga bestämmelser. 
Enligt 27 kap. I § första stycket RB får föremål som skäligen kan antas 

vara förverkat på grund av brott tas i beslag. Detsamma gäller enligt 14 a § 

i fråga om föremål som skäligen kan antas vara förverkat enligt 36 kap. 3 § 

BrB. I IO §finns bestämmelserom hur ett beslag skall säkerställas. Bestäm
melserna överensstämmer i stort sett med vad som gäller i fråga om säker

ställande av utmätning av lös egendom. Särskilda bestämmelser om beslag 
finns i en del andra lagar än RB. Beslag används regelmässigt för att säker

ställa ett sakförverkande. 
Vid ett sakförverkande kan konkurrens uppkomma mellan förverkandet 

och en utmätning av samma egendom. Det finns inte f.n. några bestäm
melser som reglerar hur den konkurrensfrågan skall lösas. Det har i rätts-
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praxis fastslagits all en utmätning av egendom som har tagits i beslag för 

att säkerställa ett sakförverkande inte medför någon rubbning av beslaget 

(NJA 1965 s. 97 I). Kronofogdemyndigheten är i ett sådant fall förhindrad 

att omhänderta egendomen och sälja den eller vidta annan motsvarande 

åtgärd. Om egendomen därefter förklaras förverkad. torde den rätt som 

har vunnits genom utmätningen utan vidare upphöra. 

RSV har i en skrivelse till justitiedepartementet anfört att det hos krono

fogdemyndigheterna råder delade meningar hur frågan om konkurrens 

mellan en utmätning som har skett före beslag och ett förverkande av 

samma egendom skall lösas. Enligt en uppfattning skall, sedan för

verkandefrågan har avgjorts, utmätningsförfarandet fortsätta och utmät

ningsborgenären fä full betalning innan förverkandeanspråket kan upp

fyllas. Enligt en annan uppfattning skall utmätningen alltid vika för statens 

anspråk på förverkande, i vart fall om utmätningen har skett efter brottet. 

Oavsett vilken lösning som väljs finns det enligt verket behov av en klar

görande regel i saken. 

För egen del vill jag först framhålla att det förhållandet att viss egendom 

kan komma att förverkas inte bör hindra att egendomen utmäts. Detta 

gäller även om egendomen har tagits i beslag (jfr NJA 1965 s. 97 )). Möjlig

heten till utmätning är motiverad redan av att det inte är säkert att 

egendomen kommer att förverkas. Om egendomen inte har tagits i beslag, 

bör utmätningsförfarandet fortgå som vanligt. Möjligheten till förverkande 
torde då f. ö. inte vara känd för kronofogdemyndigheten. Har egendomen 

tagits i beslag, hör däremot utsökningsmålct. i enlighet med 1%5 års rätts

fall, vila i avvaktan på prövningen av förverkandefrågan. Det kan påpekas 

att en utmätning inte hindrar att egendomen tas i beslag. Någon uttrycklig 

bestämmelse om det nu sagda torde inte behövas. Det kan tilläggas att vid 

utmätning givetvis helst bör tas i anspråk annan egendom än sådan som 
kan komma att förverkas. 

Utmätning medför förmånsrätt i den utmätta egendomen och företer 

även i övrigt viss likhet med panträtt. Det synes därför lämpligt att frågan 

om konkurrens mellan utmätning av viss egendom och förverkande av 

egendomen regleras efter samma grunder som enligt 36 kap. 4 § tredje 
stycket BrB gäller vid konkurrens mellan en särskild rätt till egendomen 

och förverkande. Den skillnaden bör emellertid göras att det i princip 
bortses från huruvida utmätningsborgenären kände eller inte kände till 

egendomens samband med brottet. En utmätningsborgenärs goda eller 

onda tro saknar nämligen i övrigt i princip betydelse. Utmätningsborge

nären bör inte fä bättre rätt än utmätningsgäldenären. En sådan lösning 

ansluter nära till vad som i övrigt torde gälla när utmätning och vissa andra 

rättigheter i samma egendom konkurrerar. 
En jämförelse bör också göras med konkurs. Det förhållandet att ägaren 

till viss egendom efter brottet försätts i konkurs torde inte hindra att 

egendomen under konkursen förklaras förverkad och därmed går förlorad 
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för konkursborgenärerna. Nägon anledning till ändring häri synes inte 
föreligga. Det fallet att egendomen har utmätts bör i princip hehandlas pil. 

samma sätt. Det kan bl.a. påpekas att om konkurs inträffar inom viss tid 
efter utmätningen, förmånsrätten på grund av utmätningen återgår (38 § 

KL). 

Det sagda leder fram till att en utmätning som äger rum efter brottet i 

allmänhet bör stå tillbaka för ett förverkande. Detta gäller inte bara när 
utmätningsborgenären har medverkat till brottet eller utmätning har sökts i 

samråd med ägaren för att denne skall undgå de ekonomiska följderm1 av 
ett förverkande utan i allmänhet även i andra fall. Undantagsvis kan det 

dock finnas skäl att inte förverka utmätningen. Lagtekniskt bör frågan 
lösas genom att utmätning i 36 kap. 4 § BrB likställs med särskild rätt. Det 

innebär att den rätt som har vunnits genom utmätningen måste förklaras 

förverkad för att upphöra och att talan måste föras mot utmätningsborge

nären. 
Vad nu har sagts bör emellertid inte gälla om egendomen var föremål för 

beslag när den utmättes. Praktiska skäl talar för att man i det fallet ansluter 

till den ständpunkt som har intagits i rättspraxis och alltså låter utmät

ningen utan vidare upphöra att gälla. om egendomen senare förverkas. 

Enligt 8 och 9 §§ förmånsrättslagen ger betalningssäkring en med 

utmätning jämställd förmånsrätt i den egendom som har tagits i anspråk. I 

fråga om konkurrens mellan betalningssäkring och sakförverkande bör 

därför gälla samma regler som när utmätning och sakförverkande samman

träffar. 
Kvarstad medför inte förmånsrätt. UB innehåller emellertid delvis nya 

regler om konkurrensen mellan kvarstad - som innefattar även det 

nuvarande skingringsförbudet - och utmätning resp. betalningssäkring. 
Bestämmelserna härom i 16 kap. 15 § innebär att om egendom som har 

belagts med kvarstad för fordran utmäts eller tas i anspråk genom betal
ningssäkring för en fordran som inte är förenad med särskild förmånsrätt i 
egendomen. denna skall anses samtidigt utmätt för kvarstadsborgenärens 
fordran. Det innebär att borgenärerna får lika rätt i egendomen, dvs. i för

hållande till fordringarnas storlek. 

Kvarstad bör inte i och för sig medföra något skydd gentemot för

verkande. När utmätningsverkan har inträtt, bör den ges samma ställning i 

förhållande till ett sakförverkande som en vanlig utmätning. Någon 

särskild bestämmelse härom torde inte behövas. 

I enlighet med det sagda föreslår jag att det i 36 kap. 4 § tredje stycket tas 

upp en ny andra mening, i vilken föreskrivs att vad som i samma stycke 

sägs om särskild rätt även gäller i fråga om den rätt som har vunnits genom 

utmätning eller bctalningssäkring, såvida inte egendomen hade tagits i 

beslag när den utmättes eller togs i anspråk genom betalningssäkring. Be

träffande tillämpningen kan påpekas att lydelsen även omfattar det fallet 

att en utmätning (eller betalningssäkring) har verkställts före brottet. Som 
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har antytts i det föregående bör emellertid förverkande inte ske i ett sadant 
fall. 

Slutligen bör nämnas att jag under hand har låtit inhämta synpunkter på 

nu förevarande förslag från RÅ, rikspolisstyrelsen och RSV. Förslaget för

anledde därvid inte någon erinran. 

Övergångsbestämmelserna 

Straffbestämmelserna i 11 kap. I och 3 §§ för oriktiga uppgifter i en för

teckning till utmätningsed eller bctalningssäkringsed bör tillämpas även 

efter ikraftträdandet. vare sig förfarandet har ägt rum före eller efter ikraft
trädandet (jfr 41 § första stycket UBp och övergångsbestämmelserna till 

ändringarna i betalningssäkringslagen). Det föreslås en övergångsbestäm

melse härom. 
Den föreslagna bestämmelsen beträffande förverkande av den rätt som 

har vunnits genom utmätning m.m. torde innebära vissa ändringar i för

hållande till vad som gäller f.n. Bestämmelsen bör inte gälla när det 
aktuella brottet har begåtts före ikraftträdandet av lagändringen. En före

skrift härom föreslås. 

7 .56 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

UB påkallar ändring av åtskilliga paragrafer i RB, i första hand reglerna 

om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder i 15 och 26 kap. Av andra 

bestämmelser som bör ändras kan nämnas föreskrifterna om förordnande 

om verkställighet av en dom eller ett beslut som inte har vunnit laga kraft 

och föreskrifterna om delgivning av tredskodomar. 

8 kap. 2 § och 12 kap. 3 § 

I 8 kap. 2 § tredje stycket RB föreskrivs att bl.a. en utmätningsman inte 

får antas till ledamot av advokatsamfundet. Vidare gäller enligt 12 kap. 3 § 
första stycket att en utmätningsman inte får vara ombud vid allmän 
domstol. såvida inte regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer ger tillstånd därtill. Sistnämnda förbud avser dock inte den 
som, under tjänstledighet. i utbildningssyfte tjänstgör som biträde åt en 

advokat. Vad som sägs i 12 kap .• 3 § gäller även i fråga om ett biträde och 
en försvarare (12 kap. 22 §och 21 kap. 3 §andra stycket). 

Förbudet för en utmätningsman att vara ombud har motiverats med den 

befattning som utmätningsmannen har att ta med verkställighet av domar 

och beslut. Enligt ett uttalande i förarbetena till RB avsåg bestämmelsen 
inte s.k. domsverkställare, som enligt tidigare gällande bestämmelser 

kunde av utmätningsmannen i stad sättas till utmätningsman i hans ställe 

för ett bestämt fall. Det har sagts att bestämmelsen numera torde gälla 
även en tjänsteman som en kronofogde kan sätta i sitt ställe som utmät

ningsman. Ett sådant förordnande kan enligt kronofogdeinstruktionen 
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( 1965:687. omtryckt 1976:893) ges åt en kronofogdesekreterare. den som 
vid kronofogdemyndigheten fullgör notarietjänstgöring. en kronokommis

sarie. en förste kronoassistent eller en kronoassistent. 

Beteckningen utmätningsman har inte bibehållits i UB. Verkställigheten 

skall åvila kronofogdemyndigheten 11 kap. 3 §). Vidare anges i UB att ett 
utsökningsmål handläggs av en kronofogde eller en annan tjänsteman hos 
kronofogdemyndigheten. Vad som sägs om utmätningsman i 8 kap. 2 §och 
12 kap. 3 § RB bör därför ändras. Det synes inte behövligt att bestäm

melsen i 12 kap. 3 § görs tillämplig även på andra tjänstemän vid krono

fogdemyndigheten än kronofogden. Om en sådan tjänsteman undantagsvis 

har varit ombud eller biträde ät en part vid domstol. får han inte ta be

fattning med ett utsökningsmäl som rör samma sak ( 1 kap. 4 § U B jfrd med 
4 kap. 13 § 8 RB). 

På grund härav föreslås att ordet utmätningsman i förevarande para
grafer byts ut mot termen kronofogde. 

9 kap. 8 § 

I 9 kap. 8 §första stycket RB föreskrivs att då ett vite enligt RB föreläggs 

en part eller någon annan, domstolen skall bestämma vitet till ett belopp. 

som med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden och omständigheterna 
i övrigt kan antas förmå honom att iaktta föreläggandet. Vidare anges att 

ett vite inte får bestämmas under tio eller över 5.000 kr. men att, när ett 
vite har dömts ut och domstolen förelägger ett nytt vite, detta får 

bestämmas till högre belopp. dock inte över 10.000 kr. 

Enligt 15 kap. 3 § kan en domstol besluta om olika säkerhetsåtgärder. 
om en part i rättegång har visat sannolika skäl för sin talan och det skäligen 
kan befaras att motparten genom att utöva viss verksamhet eller företa 

eller underlåta viss handling eller genom något annat förhållande hindrar 
eller försvårar domens verkställande eller väsentligt förringar dess värde 

för parten. Domstolens beslut kan bl.a. bestå i att motparten meddelas ett 
förbud eller annat föreläggande vid vite. Föreläggande eller förordnande 
enligt 15 kap. 3 §får också meddelas, om det i annat fall är av synnerlig 

vikt för parten och det inte länder motparten till väsentligt förfång. I det 

följande föreslås att domstols befogenhet att förordna om säkerhetsätgärd 

enligt IS kap. 3 § vidgas till att gälla även innan talan har väckts i saken. 

Samtidigt jämkas lydelsen något. 
Bestämmelserna i 9 kap. 8 § RB om högsta vitesbelopp måste anses gälla 

även i fråga om ett föreläggande enligt IS kap. 3 §. Ett sådant föreläggande 
hänför sig emellertid till själva saken i målet och skiljer sig därmed frän 

vitesförelägganden som avser förfarandet i rättegången, t.ex. ett före
läggande att inställa sig till en förhandling. Beträffande vitesförelägganden 

enligt IS kap. 3 § är ett högsta belopp av 5.000 resp. 10.000 kr. numera 

uppenbart för lågt. Sådana förelägganden kan ibland avse förhållanden 

som rör mycket stora värden. Det kan t.ex. vara fråga om att någon till 
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skada för annan d1iver en mycket lönande verksamhet i strid med ett avtal. 

Det kan erinras om att när bestämmelser i olika lagar uttryckligen 

medger att ett föreläggande som avser själva saken förenas med vite. något 

högsta belopp i allmänhet inte är föreskrivet (set.ex. 5 §marknadsförings

lagen 1975: 1418. I § lagen 1971: 112 om förbud mot oskäliga avtalsvillkor 

och 15 §firmalagen 1974: 156). I fråga om UB kan nämnas att vite i sadant 

fall som avses i 2 kap. 15 § inte är begränsat till visst belopp. 

På grund härav anser jag att maximeringen av vite enligt RB till 5.000 

resp. 10.000 kr. inte bör gälla i fraga om förelägganden enligt !5 kap. 3 §. I 

sådana fall bör inte gälla något visst högsta belopp. 9 kap. 8 § föreslås 

ändrad i enlighet hänned. 

Det kan tilläggas att även vissa andra förelägganden enligt RB som kan 

förenas med ett vite är av en sådan beskaffenhet att det kan ifrågasättas om 
inte ett högre vite än 5.000 resp. 10.000 kr. bör kunna sättas ut. Jag avser 

nännas! förelägganden enligt 38 kap. 5 § och 39 kap. 5 § att förete en 

skriftlig handling som bevis resp. att tillhandahålla ett föremål för syn (jfr 

18 §lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m.). Den frågan får emellertid 

tas upp i ett annat sammanhang. 

lOkap.17§ 

I 10 kap. RB meddelas bestämmelser om forum i tvistemål. Som allmän 

princip gäller att en domstol vid vilken talan anhängiggörs skall pröva sin 

behörighet endast om fråga därom väcks av svaranden (18 §). Från denna 

regel föreskrivs emellertid vissa undantag. I 10 kap. 17 § anges sålunda 

flera fall då domstolen har att självmant pröva sin behörighet. I första 

stycket punkt 6 nämns bl.a. tvist som angår utmätt lös egendom och för 
vilken behörig domstol är särskilt angiven. Bestämmelsen åsyftar enligt 

förarbetena tvister som avses i 69 § UL. dvs. tvister på grund av före
läggande att väcka talan i fråga om lös egendom. Numera kan emellertid 

föreläggande att väcka talan vid domstol meddelas även enligt 91 a och 
151 §§ U L. I fråga om fast egendom se även 5 § FfL. 

Enligt UB skall föreläggande att väcka talan vid domstol angående 
utmätt egendom kunna meddelas i ett flertal fall. se 4 kap. 20-23 och 

26 §§. 9 kap. 11 § och 13 kap. 7 §. För dessa fall meddelas bestämmelser 

om behörig domstol i 2 kap. 24 § UB. Den domstol som anges där bör vara 

uteslutande behörig att pröva en tvist på grund av ett föreläggande. För att 
punkt 6 i JO kap. 17 § RB skall bli tillämplig på samtliga tvister, för vilka 

viss domstol är föreskriven i UB. bör bestämmelsen vidgas till att gälla 

även tvist angående annan utmätt egendom än lös egendom. Paragrafen 

föreslås jämkad i enlighet härmed. 

Den föreslagna lydelsen avses omfatta även tvist enligt 13 kap. 7 § UB, 

dvs. tvist vid fördelning av medel som har influtit i ett mål om utmätning. I 
fråga om tvister rörande fast egendom för vilken fastighetsforum skall gälla 

(2 kap. 24 § andra stycket UB) se även punkt 4 i förevarande paragraf. 
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Det kan erinras om att annan sakägare än den som har förelagts att 
väcka talan inte är bunden av forumreglerna i 2 kap. 24 § UB. 

15 kap. 

Förevarande kapitel innehåller bestämmelser om säkerhetsåtgärder i 

tvistemål. Sådana åtgärder utgörs av kvarstad och skingringsförbud, som 
båda kan meddelas till säkerhet för en fordran eller för bättre rätt till 
egendom. reseförbud. föreläggande eller förordnande som avses i 15 kap. 3 
§ samt återställande av besittning eller annat förhållande som har rubbats. 
Beslut om säkerhetsåtgärd meddelas av domstol i en anhängig rättegång. 
En förutsättning för ett sådant beslut är alltså att talan har väckts i saken. 

Enligt UL kan även överexekutor förordna om kvarstad och andra 
säkerhetsåtgärder enligt bestämmelser som i huvudsak överensstämmer 

med RB:s. Sådana ätgärder kan beviljas av överexekutor vare sig rätteg!'mg 
pågår i saken eller inte. Har talan inte redan väckts när överexekutor 
meddelar sitt beslut, skall talan väckas inom viss tid från beslutet, vid 
påföljd att åtgärden annars återgår. I vissa fall är det tillräckligt att talan 

anhängiggörs i annan ordning än vid domstol. Antalet mål hos över
exekutor om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd har under senare år 
uppgått till 100-200 om äret. 

I sitt förslag till UB föreslog beredningen att överexekutors befogenhet 

att förordna om säkerhetsåtgärd enligt UL skulle flyttas till kronofogde
myndigheterna. I enlighet härmed har beredningen i betänkandet med 
förslag till följdändringar utgått från att en domstol liksom f.n. skall kunna 
förordna om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder endast i anhängiga mål. 
I propositionen angående UB har emellertid på skäl som anges där intagits 
den ståndpunkten att befogenheten att förordna om säkerhetsåtgärder inte 
bör flyttas till kronofogdemyndigheterna. På grund härav innehåller UB 
inte några bestämmelser om sådana beslut. I propositionen förutsätts att 

uppgiften förs till tingsrätten. 
I det förslag till en handräckningslag, som har remitterats till lagrädet 

den 28 juni 1979, har föreslagits att uppgiften att förordna om hand

räckning i summarisk process, motsvarande återställande av rubbad be

sittning m.m. och avhysning enligt 191 och 192 §§ UL, anförtros tings
rätten (avsnitt 2.2). 

Även beträffande kvarstad och andra säkerhetsåtgärder talar över

vägande skäl för att uppgiften bör ankomma på tingsrätten. Frågor om 
sådana åtgärder innefattar sålunda en prövning av civilrättsliga förhål

landen. Beståndet av en beviljad säkerhetsåtgärd förutsätter också, om 
rättegång inte redan pågår, att talan i saken väcks inom viss tid, i allmänhet 

vid domstol. Tingsrätten har redan f.n. att besluta om säkerhetsåtgärder i 
anhängiga mål. Om uppgiften att förordna om säkerhetsåtgärder även 

innan talan har väckts flyttas till tingsrätten, undviker man kompetenskon

flikter och andra olägenheter som föranleds av att mer än en myndighet har 
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samma befogenhet. Det krav på skyndsam handläggning som ofta före
ligger i fråga om säkerhetsåtgärder torde också över lag kunna tillgodoses i 

tingsrätterna. 
Jag föreslår sålunda att överexekutors befogenhet att förordna om 

kvarstad och andra säkerhetsåtgärder innan talan har väckts i saken förs 

till tingsrätten. Härvid bör samma principer gälla som enligt UL. Det bör 
alltså inte göras någon inskränkning i en rättssökandes möjlighet att få ett 
anspråk säkerställt i fall då detta skall prövas av skiljemän eller i annan 
särskild ordning. 

UL:s bestämmelser om handräckning torde i princip vara begränsade till 

att avse civilrättsliga anspråk. Det kan dock ibland finnas ett behov av att 
säkerställa en senare indrivning av offentligrättsliga anspråk. Den frågan 

får emellertid tas upp i ett annat sammanhang. En eventuell befogenhet att 

förordna om säkerhetsåtgärder i sådana fall synes f.ö. inte böra tillkomma 
tingsrätten. Det kan erinras om att genom lagen om betalningssäkring för 
skatter, tullar och avgifter har införts en möjlighet att säkerställa indriv

ningen av det allmännas fordringar på viktigare skatter och avgifter. 
När det gäller frågan var bestämmelser bör tas upp om meddelande av 

säkerhetsåtgärder innan talan i saken har väckts, vill jag först nämna att 
regleringen har ansetts inte böra ske i den föreslagna handräckningslagen. 

Det synes inte heller lämpligt att bestämmelser i saken tas upp i en särskild 
lag. Det skulle bl.a. innebära en dubbelreglering i flera avseenden, i den 
mån inte hänvisning kan ske till RB:s bestämmelser. 

Enligt min mening är den enklaste och naturligaste ordningen att 
bestämmelser i frågan meddelas i 15 kap. RB. Där finns redan motsvarande 

regler för det fallet att talan har väckts. En komplettering för de fall som nu 
avses kan bli förhållandevis enkel. En sådan ordning innebär visserligen 
att RB:s föreskrifter om säkerhetsåtgärder kommer att gälla även i fråga 
om anspråk, som undantagsvis skall prövas i annan ordning än i rättegång, 

I.ex. av skiljemän. Detta bör dock inte utgöra något avgörande hinder mot 
nämnda ordning, om denna framstår som praktisk och ändamålsenlig. Det 
kan erinras om att i fråga om brottmål gäller att domstolen kan förordna 
om bl.a. kvarstad innan åtal har väckts. Jag föreslår alltså att befogenheten 
för tingsrätten att förordna om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd även i 
fall då talan inte har väckts regleras i 15 kap. RB. 

F.n. kan enligt 15 kap. I § RB till säkerhet för en fordran resp. för bättre 
rätt till viss egendom beviljas antingen kvarstad eller skingringsförbud. 
Motsvarande gäller enligt UL. I fråga om fast egendom kan dock endast 

skingringsförbud meddelas. Skillnaden mellan de båda åtgärderna är 
närmast att medan kvarstad i princip skall leda till att kronofogdemyndig

heten tar aktuell egendom i förvar, skingringsförbud endast innebär att den 
som åtgärden riktar sig mot meddelas ett förbud att sälja eller skingra egen
domen. Skingringsförbud beträffande fast egendom kan dock kompletteras 
med ett förordnande om att själva egendomen skall tas om hand. 
15 RiksdaRen 1980181. I sam/. Nr 84 
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Beredningen har föreslagit att de nuvarande åtgärderna kvarstad och 
skingringsförbud skall föras samman till en åtgärd, benämnd kvarstad. 
Detta har genomgående godtagits av remissinstanserna. Även jag anser att 
det saknas behov av två olika åtgärder för att tillgodose kravet på säker

ställande av en fordran resp. bättre rätt till viss egendom. I praktiken torde 
f.n. nästan uteslutande kvarstad användas, frånsett fall då fråga är om fast 
egendom. I enlighet härmed utgår UB från att skingringsförbud skall 
upphöra som en självständig säkerhetsåtgärd. För säkerställande av 

kvarstad skall enligt UB samma regler gälla som för säkerställande av ut
mätning, och dessa ger visst utrymme att handla efter omständigheterna. 

Jag föreslår alltså att de olika åtgärder som f.n. kan vidtas i form av 
kvarstad eller skingringsförbud förs samman till ett institut. Det kan ifråga
sättas om inte den åtgärd som skall ske till säkerhet för en fordran och den 
åtgärd som skall äga rum för att säkerställa bättre rätt till viss egendom 

borde ha olika beteckningar. Det har dock inte synts lämpligt att på denna 

punkt bryta med hittillsvarande ordning. Den föreslagna säkerhets

åtgärden betecknas alltså i båda fallen kvarstad. 
Som har nämnts i det föregående kan enligt RB även reseförbud 

meddelas till säkerhet för en fordran (15 kap. 2 §). Sådant förbud kan 
beviljas. om en part i rättegång angående betalning för en fordran har visat 

sannolika skäl för sin talan och det skäligen kan befaras att motparten 
beger sig från riket utan att efterlämna känd egendom som svarar mot hans 
skuld. Reseförbud innebär förbud för gäldenären att avresa från orten, 
såvida han inte ställer pant eller borgen för skulden. Reseförbud gäller inte 
utöver tre månader från delgivningen. Överträds ett reseförbud, kan 
domstolen på yrkande av käranden förordna att gäldenären skall åter
hämtas och hållas i häkte under den tid förbudet gäller. Liknande bestäm
melser om reseförbud finns i 187 § UL. 

Beredningen har föreslagit att institutet reseförbud skall avskaffas som 
säkerhetsåtgärd i tvistemål och att någon motsvarighet till 187 § UL inte 
skall meddelas. Förslaget har utan undantag godtagits av remissinstan
serna. För egen del vill jag först påpeka att något större praktiskt behov av 

att kunna utverka ett reseförbud till säkerhet för en fordran inte synes före

ligga. Reseförbud för ett sådant ändamäl torde sålunda förekomma mycket 
sällan. Förbudet syftar främst till att hindra en gäldenär att dra sig undan 

rättegången och verkställighet av en blivande dom. Förbudet, som medför 

viss press på gäldenären an betala sin skuld eller ställa säkerhet, innebär 

ett slags personalexekution. Ett reseförbud kan också förorsaka gälde
nären skada utan motsvarande nytta för borgenären. Det kan erinras om 
att enligt lagen (1917:381) om förbud för vissa underhållsskyldiga att 

avflytta från riket den som var underhållsskyldig mot barn under 16 år 

tidigare i princip inte hade rätt att flytta från riket, om han inte ställde 

säkerhet för underhållsskyldigheten. Lagen upphävdes emellertid år 1969. 
På nu anförda skäl godtar jag förslaget att reseförbud skall avskaffas som 
säkerhetsåtgärd för civilrättsliga fordringar. 
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Utöver vad som har sagts nu bör i 15 kap. RH göras vissa andra änd

ringar, bl.a. i syfte att förenkla och förtydliga bestämmelserna. Att sking

ringsförbud utmönstras som en särskild säkerhetsätgärd föranleder också 

en jämkning av rubriken till kapitlet. 

I § 

Paragrafen innehåller f.n. bestämmelser om kvarstad och skingrings

förbud till säkerhet för såväl fordran som bättre rätt till viss egendom. I 

dcpartementsförslaget har i I § tagits upp endast regler om kvarstad för 

fordran. medan kvarstad till säkerhet för bättre rätt behandlas i 2 §. 

1 första stycket av I §föreskrivs f.n. att om en part, som i rättegång har 

yrkat betalning för en fordran. har visat sannolika skäl för sin talan och det 

skäligen kan befaras att motparten genom att avvika eller genom att 

undanskaffa egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala vad som 

kan antas komma att åläggas honom genom domen. kvarstad får läggas på 

så mycket av hans lösa egendom som svarar mot skulden eller, om det är 

tillräckligt. egendomen ställas under förbud att säljas eller skingras. Vidare 

anges att skingringsförbud också får meddelas på fast egendom som tillhör 

motparten. Om lös egendom som ställs under skingringsförbud finns hos 

en tredje man. får enligt tredje stycket denne förbjudas att utge egen

domen. 

Som har nämnts förut föreslår jag att kvarstad och skingringsförbud förs 

samman till ett gemensamt institut. benämnt kvarstad. De särskilda 

bestämmelserna om skingringsförbud i I § saknar därför motsvarighet i 

departementsförslaget. Kvarstad skall kunna användas inte endast be

träffande lös egendom utan också i fråga om fast egendom. För verkstäl

ligheten av ett kvarstadsbeslut skall. om inte domstolen har meddelat 

någon särskild föreskrift. gälla vad som sägs därom i UB ( 16 kap. 13 §)och 

dessa regler ger ett visst utrymme att handla efter omständigheterna. 

Någon särskild bestämmelse i RB om det fallet att gäldenären tillhörig 

egendom finns hos en tredje man behövs inte (jfr 6 kap. 7 §och 16 kap. 13 § 

UBl. 
I enlighet med vad jag tidigare har förordat har den nuvarande förutsätt

ningen för kvarstad i I §. att part i rättegång har yrkat betalning för en 
fordran, fått utgå i departementsförslagct. I förslaget anges i stället att 

någon visar sannolika skäl för att han har en fordran, som är eller kan antas 

bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning. Med 

uttrycket "prövning i annan liknande ordning" avses en sådan prövning 

som kan anses ersätta en domstolsprövning i tvistemål, vare sig pröv

ningen skall äga rum av skiljemän, vid syn. i mål om lagsökning eller betal

ningsföreläggande eller av en specialdomstol eller annan myndighet (jfr 

7 §). Det är tydligt att endast privaträttsliga fordringar omfattas. 

Som förutsättning för kvarstads beviljande föreskrivs vidare i förslaget. i 

saklig överensstämmelse med gällande rätt. att det skäligen kan befaras att 
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motparten genom att avvika, skaffa undan egendom eller på annat sätt 

undandrar sig att betala skulden. Dd behöver inte nödvändigtvis vara 

fråga om nägot direkt illojalt förfarande från gäldenärens sida. Det är till

rikkligt att denne. t.ex. på grund av ett trängt ekonomiskt läge, kan 

befaras använda sina tillgångar för ett ändamäl som iir honom mera 
angeläget än att betala den aktuella skulden. 

När kvarstad beviljas. skall enligt förslaget heslutet avse så mycket av 
gäldenärens egendom att fordringen kan antas hli täckt. Det innebär bl.a. 

att även förrättningskostnadema för en blivande utmätning hör tas med i 

beräkningen. En remissinstans har ansett att även de rättegångskostnader 

som kan beräknas uppkomma i målet angående fordringen bör beaktas. 

Med anledning härav vill jag framhålla att de nuvarande bestämmelserna 

om kvarstad i UL och RB inte synes medge att blivande rättegångs

kostnader beaktas vid meddelande av kvarstad. För egen del anser jag 

också att det är mindre lämpligt att medge kvarstad för en sådan framtida 

fordran. Det kan erinras om att en dom på betalningsskyldighet får verk

ställas genast. såvida inte gäldenären nedsätter beloppet eller ställer 
säkerhet (3 kap. 6 ~ UB). 

Domstolen bör i sitt beslut som regel inte ange vilken egendom som skall 

bli föremål för kvarstad utan endast förordna att gäldenären tillhörig 

egendom till så stort värde, att ett visst angivet fordringsbelopp kan antas 

bli täckt, skall beläggas med kvarstad. Det ankommer därefter på krono

fogdemyndigheten att vid verkställighet av beslutet bestämma vilken 

egendom som skall tas i anspråk. Därvid skall kronofogdemyndigheten 
tillämpa bl.a. vad som föreskrivs i 4 kap. UB om den ordning i vilken 
egendom av olika slag skall tas i anspråk samt beneficiereglema i 5 kap. (jfr 

16 kap. 13 §). Undantagsvis bör dock domstolen i sitt beslut kunna ange 
viss egendom som kvarstaden skall avse. t.ex. om åtgärden riktar sig mot 
ett utländskt rederi, som äger ett i svensk hamn liggande fartyg vilket är 
berett att avgå, eller om fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i 

viss egendom och borgenären yrkar att den egendomen skall tas i anspråk. 
Någon särskild föreskrift om det nu sagda torde inte behövas (jfr JO § 

andra meningen). 

2§ 

F.n. innehåller 2 § regler om reseförbud för att säkerställa en fordran i 

tvistemål. Som jag har anfört tidigare bör reseförbud inte längre kunna 

meddelas för ett sådant ändamål. Som 2 § i departementsförslaget har i 

stället tagits upp bestämmelser om kvarstad till säkerhet för bättre rätt till 
egendom. 

I fråga om åtgärd till säkerhet för bättre rätt till viss egendom föreskrivs 

f.n. i I § andra stycket att kvarstad eller skingringsförbud får läggas på 
egendom, till vilken en part i rättegång har påstått bättre rätt, om han har 

visat sannolika skäl för sin talan och det skäligen kan befaras att motparten 
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undanskaffar. förstör eller väsentligt försämrar egendomen. Den tidigare 

nämnda bestämmelsen i tredje stycket. att om lös egendom som ställs 

under skingringsförbud finns hos en tredje man. denne får förbjudas att 

utge egendomen. gäller även i detta fall. 

Även när det gäller åtgärder till säkerhet för hättre rätt till viss egendom 

bör kvarstad och skingringsförbud. i enlighet med vad jag har förordat i det 

föregående, föras samman till en åtgärd, kallad kvarstad. Ph grund härav 

innehåller 2 § i departementsförslaget endast bestämmelser om kvarstad. 

Paragrafen är tillämplig beträffande såväl lös som fast egendom och gäller 

även i fall då egendomen innehas av en tredje man. Med bättre rätt åsyftas 

inte endast liganderätt utan också en begränsad sakrätt. 

Som har nämnts tidigare bör den nuvarande bestämmelsens tillämp

ningsområde vidgas till att omfatta även fall då talan inte har väckts i 

saken. Även i övrigt har förutsättningarna för beviljande av åtgärden 

jämkats något. I departementsförslaget anges sålunda att om någon visar 

sannolika skäl för att han har bättre rätt till viss egendom, som är eller kan 

antas bli föremål för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, och 

det skäligen kan befaras att motparten skaffar undan, väsentligt försämrar 

eller på annat sätt förfogar över egendomen till skada för sökanden. 

domstol får förordna om kvarstad på egendomen. Vad bestämmelsen inne

håller om åtgärder från motpartens sida som förutsättning för beviljande av 

kvarstad inbegriper både faktiska och rättsliga förfoganden. 

Det är tydligt att när kvarstad avser bättre rätt till viss egendom, den 

aktuella egendomen måste anges i domstolens beslut. 

3 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om föreläggande och förord
nande m.m. 

F.n. anges i första meningen att den gäller fall då en part i rättegång har 

visat sannolika skäl för sin talan och det skäligen kan befaras att motparten 

genom att utöva viss verksamhet eller företa eller underlåta viss handling 
eller genom annat sitt förhållande hindrar eller försvårar domens verk

ställande eller väsentligt förringar dess värde för parten. I ett sådant fall får 

domstolen meddela motparten ett förbud eller annat föreläggande vid vite 

eller förordna om egendom~ förvaltning av en god man eller om någon 

annan åtgärd som anses behövlig för att säkerställa partens rätt. Ett sådant 
föreläggande eller förordnande får enligt andra meningen också meddelas, 

om det i annat fall är för parten av synnerlig vikt och det inte länder 

motparten till väsentligt förfång. Åtgärder enligt andra meningen anses ha 

till ändamål inte bara att säkerställa en blivande doms verkställighet utan 

att redan under rättegången provisoriskt ordna det stridiga rättsförhål
landet. 

Enligt 187 a § UL kan även överexekutor förordna om sådana åtgärder 
som avses i 15 kap. 3 § RB. 
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Beredningen har föreslagit att lydelsen av 15 kap. 3 § RB jämkas något. 
Förslaget har godtagits av remissinstanserna. Även jag anser att para
grafen kan förenklas och förtydligas. Förutsättningarna för att ett före

läggande eller annat förordnande skall meddelas i fall som avses i andra 
meningen synes också alltför restriktiva. Vidare bör tillämpningsområdet 

vidgas till att omfatta även fall då talan inte har väckts i saken. 
Enligt departementsförslaget skall förevarande paragraf inte vara 

tillämplig i fall som avses i 1 eller 2 §.dvs. när det är ett fordringsanspråk 
eller ett anspräk på bättre rätt till egendom som görs gällande. Detta 

innebär en viss inskränkning av paragrafens nuvarande tillämpnings
område. Kvarstad - såväl kvarstad för fordran som kvarstad till säkerhet 

för bättre rätt - ger emellertid enligt UB kronofogdemyndigheten en 
generell befogenhet att vidta de ätgärder beträffande egendomen som 
behövs för att sökandens rätt skall tas till vara (16 kap. 14 §andra stycket 

och 16 §andra stycket samt 4 kap. 31 §).Över huvud ger UB även be
träffande kvarstad möjlighet att vid verkställigheten vidta de ätgärder som 
behövs för att det aktuella anspråket skall skyddas (jfr 16 kap. 13 §första 
stycket och 16 §första stycket samt 6 kap. 10 § UB). 

I enlighet med det anförda anges i första stycket av departements
förslaget att om någon, i annat fall än som avses i I eller 2 §. visar 
sannolika skäl för att han mot nägon annan har ett anspräk, som är eller 
kan antas bli föremäl för rättegång eller prövning i annan liknande ordning, 
och det skäligen kan befaras att motparten genom att utöva viss verksam
het eller företa eller underlåta viss handling eller på annat sätt hindrar eller 
försvärar utövningen av sökandens rätt eller väsentligt förringar dess 
värde. domstol får förordna om lämplig ätgärd för att säkerställa 
sökandens rätt. Beträffande uttrycket "prövning i annan liknande 
ordning" får jag hänvisa till vad som har sagts vid I §. 

Bestämmelsen avses medge inte endast att verkställigheten av en 
blivande dom eller annan cxekutionstitcl säkerställs utan också att 
sökanden genast skall kunna komma i åtnjutande av sin rätt. Med hänsyn 
härtill har någon motsvarighet till den nuvarande andra meningen i para
grafen inte tagits upp i förslaget. Det är även utan en särskild föreskrift 

tydligt att ett provisoriskt ordnande av rättsförhållandet mellan parterna, 

innan saken har prövats av domstolen eller i annan ordning. inte bör ske 
utan starka skäl. Parternas motstridiga intressen bör i sådant fall vägas mot 
varandra. 

I andra stycket av departementsförslaget anges. i saklig överens
stämmelse med gällande rätt, att en åtgärd enligt första stycket får 
innebära förbud vid vite att utöva viss verksamhet eller företa viss 
handling eller annat föreläggande vid vite att beakta sökandens anspräk. 
Vidare får domstolen förordna syssloman eller meddela föreskrift som är 

ägnad att på annat sätt förebygga intrång i sökandens rätt. Bestämmelsen 
avser givetvis inte att medge att svaranden meddelas reseförbud. 
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4* 
I 4 § föreskrivs f.n. att om det i rättegång om bättre rätt till egendom 

befinns att en part har egenmäktigt skilt motparten frän egendomen eller 

annars själv tagit sig rätt. domstolen får förordna att besittning eller annat 

förhållande som har rubbats genast skall återställas. Bestämmelsen utgör 

en motsvarighet till 191 ~ UL, som ger överexekutor befogenhet att, när 

någon har egenmäktigt pantat något till sig eller skilt någon annan från det 

han innehar eller annars själv tagit sig rätt. genast återställa besittningen 

eller annat förhållande som har rubbats. 

Beredningen har föreslagit att bestämmelsen vidgas till att gälla även i 

andra mål än sådana som avser bättre rätt till viss egendom. Vidare 

föreslås att ingripande skall kunna ske så snart en part olovligen hindrar 

motparten i utövningen av en rätt till viss egendom. även om besittning 

eller något annat förhållande inte har rubbats. Den föreslagna lydelsen 

ansluter till den handräckningsbestämmelse i beredningens förslag till UB 

som skulle ersätta 191 och 192 §§ UL (17 kap. 17 §). 

Som tidigare har nämnts har inte i UB tagits upp någon sådan handräck

ningsbestämmelse som beredningen föreslog i 17 kap. 17 §.Bestämmelser i 

ämnet har i stället tagits upp i den föreslagna handräckningslagen, varvid 

befogenheten att förordna om handräckning har anförtrotts tingsrätten. 

Enligt förslaget skall handräckning generellt kunna meddelas beträffande 

förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, såvida saken är sådan att 

förlikning är tillåten. 

Mot bakgrund härav finns det enligt min mening inte anledning att vidga 

tillämpningsområdet för 4 § såsom beredningen har föreslagit. Härtill 

kommer att behövliga åtgärder i fall som nu avses i allmänhet torde kunna 

beviljas med stöd av 3 §. Att 3 § tillämpas i stället för 4 §får också anses 

lämpligare, bl.a. med hänsyn till att det i princip krävs att sökanden ställer 

säkerhet för att en åtgärd enligt 3 § skall beviljas. medan detta inte krävs 

vid förordnande enligt 4 §. 

I enlighet härmed har 4 § i princip behållits oförändrad i sak i departe

mentsförslaget. Där anges sålunda att om det i en rättegång om bättre rätt 

till viss egendom framgår att den ena parten har olovligen rubbat mot

partens besittning eller vidtagit någon annan olovlig åtgärd beträffande 

egendomen. domstolen får förordna att besittningen genast skall åter

ställas eller annan rättelse genast ske. 

5 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om handläggningen av en fråga 

om säkerhetsätgärd. I första stycket föreskrivs f.n. att beslut om en åtgärd 

som avses i kapitlet meddelas av den rätt där rättegången är. Fråga om en 

sådan åtgärd får enligt andra stycket tas upp endast på yrkande av en part. 

Enligt tredje stycket får ett yrkande inte bifallas, såvida inte motparten har 

fått tillfälle att yttra sig över det. Är det fara i dröjsmål, får dock rätten 
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omedelbart bevilja i'ltgärden att gälla till dess annat förordnas. 

Det förhM\andet all en iitgärd som avses i I. ~ eller 3 ~ skall kunna 
beviljas även när rättcgiing i saken inte är anhängig påkallar ett tillägg till 

paragrafens första stycke i fråga om behörig domstol i si'ldana fall. 1 

depanemcntsförslaget har si'llunda tillagts en andra mening, där det sägs 

att om någon rättegi'lng inte är anhängig gäller i fråga om domstols behörig

het vad som är föreskrivet om tvistemål. Det innebär att frågan i allmänhet 

skall prövas av en tingsrätt enligt bestämmelserna i JO kap. RB. Om pröv
ningen av huvudsaken ankommer pä en särskild domstol. t.ex. fastig
hetsdomstol. skall dock denna också pri.lva frägan om säkerhetsfltgärd. 
Vad lO kap. innehåller om att en domstol inte är behörig att ta upp vissa 

tvister. I.ex. då tvisten skall prövas av skiljemän (jfr 17 §första stycket I), 

skall givetvis inte tillämpas. Förslagets syfte är ju just att domstol skall 

kunna besluta om säkerhetsåtgärder bl.a. i sådana fall. 
Andra stycket första meningen i departementsförslaget, som motsvarar 

det nuvarande andra stycket, har jämkats något till följd av att en åtgärd 

enligt I. 2 eller 3 § skall kunna beviljas även utan att någon rättegång är 

anhängig. 
Av RB: s regler torde följa att en begäran om åtgärd enligt detta kapitel i 

ett tvistemål kan framställas antingen skriftligen eller också muntligen vid 
en förhandling. I fall då någon rättegång inte är anhängig bör en begäran 

om sådan åtgärd endast få göras skriftligen. En föreskrift härom har tagits 

upp som en andra mening i andra stycket. 
Bestämmelserna i tredje stycket om motpartens hörande har jämkats 

redaktionellt. 
När en fråga om kvarstad eller annan åtgärd enligt de nuvarande bestäm

melserna i 15 kap. RB kommer upp i ett anhängigt tvistemål. skall den 

enligt RB behandlas som en rättcgångsfråga. Det innebär bl.a. att frågan 
kan prövas av tingsrätten utan förhandling, men att vid behov ett särskilt 

sammanträde kan sättas ut ( 42 kap. 13 § ). att frågan får avgöras utan hinder 
av att parterna eller nägon av dem uteblir från sammanträdet (44 kap. 7 §). 

att frågan avgörs genom beslut samt att tingsrätten är domför med en 

lagfaren domare (I kap. 3 §). Har en åtgärd begärts enligt de nya bestäm

melserna utan att någon rättegång pågår. bör frågan lämpligen handläggas i 
samma ordning. Detta gäller vare sig talan i saken kan antas komma att 

senare väckas vid domstolen eller tvisten skall prövas i annan ordning, 
t.ex. av skiljemän. 

I enlighet härmed anges i fjärde stycket av 5 § att beträffande 

handläggningen i övrigt, dvs. i andra hänseenden än de som regleras i 

första - tredje styckena, av en fråga om beviljande av en åtgärd som avses 

i I - 3 §§ då rättegång inte är anhängig tillämpas vad som gäller när en 
sådan fråga uppkommer i rättegång. Av bestämmelsen framgår, utöver vad 

som följer av det tidigare sagda, bl.a. att frågan skall tas upp som ett mM. 
Bestämmelserna i 52 kap. 7 § tredje stycket RB blir också tillämpliga. Dessa 
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ger hovrätten befogenhet att efter besvär förordna interimistiskt om en 

åtgärd enligt 15 kap. resp. förordna om inhibition. 
När domstol beviljar en säkerhetsåtgärd utan att rättegång om 

huvudsaken är anhängig bör sökanden inte tillerkännas ersättning för sina 
kostnader för erhållande av åtgärden. Detta överensstämmer med vad som 

nu gäller när överexekutor beviljar en säkerhetsåtgärd (jfr 197 § UL) och 

har sin grund i att frågan om ersättning för kostnaden har samband med 

giltigheten av sökandens anspråk. En särskild bestämmelse i saken bör 

meddelas (jfr 18 kap. I §). Av denna bör framgå att den domstol som 

prövar själva anspråket också kan pröva frågan om ersättning för rätte

gångskostnader som rör säkerhetsåtgärden. 
I enlighet härmed sägs i fjärde stycket andra meningen att en fråga om 

ersättning till sökanden för hans kostnad får prövas endast i samband med 
prövning av talan om anspråket. Bestämmelsen hindrar inte att motparten 

tillerkänns ersättning för sina kostnader med anledning av yrkandet om 

säkerhetsåtgärd. om yrkandet ogillas. I fråga om kostnaderna i högre 
instans gäller 18 kap. 15 §. Det innebär att sökanden kan få ersättning för 

sina kostnader där, om t.ex. svaranden har fullföljt talan mot ett beslut 

varigenom en säkerhetsåtgärd har beviljats men besvären ogillas. 

Bestämmelserna om ställande av säkerhet i det nuvarande fjärde stycket 

av 5 § har med vissa jämkningar tagits upp som 6 § i departementsför

slaget. 

6§ 

I 5 § fjärde stycket anges f.n. att en åtgärd som avses i I, 2 eller 3 § -

dvs. kvarstad, skingringsförbud, reseförbud och föreläggande eller för

ordnande enligt 3 § - inte får beviljas såvida inte den part som har begärt 

åtgärden ställer pant eller borgen hos domstolen för den skada som kan till
skyndas motparten. Om parten befinns vara ur stånd att ställa sådan 

säkerhet och han har visat synnerliga skäl för sin talan, får domstolen 
befria honom därifrån. Enligt tredje meningen i samma stycke är staten 
befriad från att ställa säkerhet. Slutligen föreskrivs i fjärde meningen att i 
fråga om pant och borgen gäller vad som är föreskrivet i UL. Denna hän
visning åsyftar 48 § UL, som innehåller bestämmelser om pant eller borgen 
som skall ställas i utsökningsmål. 

I 2 kap. UB meddelas bestämmelser om säkerhet som skall ställas i 

utsökningsmål. Enligt 25 § första stycket skall sådan säkerhet bestå 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 

inte godkänd av den till vars förmån säkerheten skall gälla. skall den 
prövas av kronofogdemyndigheten. Om en bank eller jämförbar penning

inrättning skall ställa säkerhet. får enligt andra stycket i samma paragraf 

godtas en utfästelse av penninginrättningen att infria den förpliktelse som 

säkerheten skall avse. Enligt 27 §första stycket behöver staten, kommun, 
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lamlstingskommun eller kommunalförbund inte ställa säkerhet. 

RB:s regler om ställande av säkerhet bör anpassas till UB:s bestäm

melser. I enlighet härmed har i 6 § första stycket i departementsförslaget 
bl.a. gjorts den ändringen i förhMlande till 5 § fjärde stycket första 

meningen att uttrycket "pant eller borgen" har bytts ut mot termen 

säkerhet. Bestämmelserna innebär att säkerhet i princip krävs för be

viljande av kvarstad för en fordran, kvarstad till säkerhet för bättre rätt 
och föreläggande eller förordnande enligt 3 §.Däremot behöver liksom f.n. 

säkerhet inte ställas i fråga om ätgärd för äterställande av besittning eller 
annan rättelse enligt 4 §. Som tredje mening i första stycket föreslås att 
staten. kommuner, landstingskommuner och kommunalförbund inte 

behöver ställa säkerhet. 

I paragrafens andra stycke föreslås att i fråga om beskaffenheten av 

säkerhet gäller vad som föreskrivs i 2 kap. 25 § UB samt att säkerheten 

skall prövas av domstolen. om den inte har godkänts av motparten. Detta 

innebär bl.a. att en säkerhet som har godkänts av motparten skall godtas i 

målet, även om den inte uppfyller kraven i nämnda paragraf i UB. 

Beträffande prövningen bör understrykas att ställd säkerhet vid behov 
skall kunna realiseras och därvid täcka den skadeståndsskyldighet som 

avses bli säkerställd. Vid sin prövning har domstolen att bedöma huruvida 

säkerheten med hänsyn härtill kan anses betryggande. I fråga om en 

borgensförbindelse följer härav att om borgensmannen inte är känd för 
domstolen. denna måste skaffa sig underlag för prövningen innan för

bindelsen godtas. 

7 § 

188 § I mom. UL föreskrivs att när överexekutor har förordnat om 

kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd. sökanden skall, om talan inte redan 
har väckts, inom en månad (vid reseförbud två veckor) från det att förord
nandet meddelades anhängiggöra sin talan vid domstol genom ansökan om 
stämning. lagsökning eller betalningsföreläggande. Gör han inte det eller 

avvisas, återkallas eller förfaller annars anhängiggjord talan, skall åtgärden 

gå åter. Det sagda har enligt 2 mom. motsvarande tillämpning, när det 

enligt lag eller författning åligger den som vill göra gällande en viss fordran 

eller rättighet att utföra sin talan hos en myndighet i annan ordning. I 3 

mom. i samma paragraf föreskrivs att om den som har erhållit en säker

hetsåtgärd är enligt bestämmelse i lag eller författning eller enligt dom eller 

avtal förpliktad att låta sin talan prövas av skiljemän eller om han gör 

gällande sådant anspråk på ersättning på grund av jordbruksarrende som 
ffir styrkas genom syn. det åligger honom att inom nyssnämnda tid skrift

ligen påkalla skiljedom eller syn samt. om parterna var för sig skall välja 
skiljemän eller synemän. skriftligen underrätta motparten om sitt val. Vid 

påkallandet av skiljedom skall också lämnas uppgift om den eller de frågor 

beträffande vilka skiljedom yrkas. Fullgörs inte vad som nu har angetts, 
skall åtgärden återgå. 
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På motsvarande sätt bör sökanden. i fall då en domstol beslutar om en 

säkerhetsätgärd utan att talan har väckts, vara skyldig att inom viss tid 

väcka talan i saken, vid påföljd att åtgärden i annat fall återgår. Tiden bör 

bestämmas till en månad. Som följer av vad som tidigare har sagts skall 

talan inte alltid behöva väckas genom ansökan om stämning. Det bör vara 

tillräckligt att talan väcks genom ansökan om lagsökning eller betalnings

föreläggande eller ansökan om handräckning enligt handräckningslagen. 

när något av dessa förfaranden står till buds. I andra fall kan det åligga den 

som vill kräva ut en fordran eller göra gällande ett annat anspråk att föra 

talan i annan ordning. Som exempel kan nämnas att en part kan på grund 

av ett avtal eller en bestämmelse i lag vara förpliktad att i viss fråga under

kasta sig prövning av skiljemän. Ett annat fall är att vissa frågor enligt 9 

kap. 23-28 §§ JB skall prövas genom syn. När en viss tvist skall prövas i 

annan ordning än av domstol, bör det vara tillräckligt att talan anhängig

görs i den sålunda föreskrivna ordningen. 

I enlighet med det sagda anges i första stycket första meningen av 

förevarande paragraf att när en åtgärd som avses i I. 2 eller 3 § har 

beviljats sökanden skall. om inte talan redan har väckts, inom en månad 

från beslutet väcka talan i saken vid domstol eller. om anspråket skall 

prövas i annan ordning. enligt vad som gäller därom. Talan vid domstol 

torde i allmänhet komma att väckas vid den domstol som har beviljat 

säkerhetsåtgärden (jfr 5 § första stycket andra meningen i förslaget). Talan 

skall gå ut på att erhålla en dom eller ett beslut som kan verkställas. När 

det enligt lag åligger sökanden att föra talan i annan ordning än vid 

domstol. bör dock talan i sådan särskild ordning vara tillräcklig, även om 

den inte kan leda till ett verkställbart avgörande (t.ex. dispasch). 

Tidsfristen för att väcka talan räknas frän den dag då beslutet om 

säkerhetsätgärden meddelades. Tiden bör räknas från det slutliga beslutet. 

även om åtgärden först har beviljats interimistiskt. 
Talan i rättegång anses väckt. när ansökan om stämning kom in till 

domstolen (13 kap. 4 §tredje stycket RB). På motsvarande sätt bör talan i 

mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning och talan 
som skall föras vid en annan myndighet än domstol anses väckt. när en 

ansökan eller motsvarande framställning kom in till domstolen eller 

myndigheten. I fråga om andra fall föreslås i andra meningen av 7 § första 

stycket att talan anses väckt när prövning har påkallats hos motparten eller 

förfarandet har inletts i annan ordning. Det förra ledet syftar främst på en 

tvist som skall prövas av skiljemän (jfr 11 och 27 §§ lagen om skiljemän) 

eller genom syn enligt J B. Bestämmelsen utgår frän att sökanden skall inom 

den angivna tiden vidta den åtgärd som i varje särskilt fall krävs för att för
farandet skall påbörjas. När någon särskild föreskrift inte finns om hur det 

skall ske. bör det vara tillräckligt med en åtgärd som tydligt anger att för

farandet skall komma i gång. t.ex. en begäran av sökanden hos motparten 

att synemän skall utses enligt 9 kap. 24 § JB. 
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I andra stycket av förevarande paragraf anges att en beviljad säkerhets

åtgärd omedelbart skall återgå, om talan inte väcks enligt vad som 

föreskrivs i första stycket. Återgång sker automatiskt. men domstolen är 

oförhindrad att på begäran av sökandens motpart förklara att åtgärden har 

förfallit. Det är utan särskild bes\ämmeh>e tydligt att med underlätenhet att 

v;icka talan inom föreskriven tid likställs att väckt talan avvisas genom 
beslut som har vunnit laga kraft. 

8 och 9 §§ 

F. n. föreskrivs i 6 § första stycket att en åtgärd som har meddelats enligt 

I, 2 eller 3 § skall omedelbart hävas av domstolen. om talan. för vars 

säkerställande åtgärden har meddelats, återkallas eller förfaller eller om 
pant eller borgen har ställts i fall då talan avser en fordran eller om det 

annars inte längre förekommer skäl för åtgärden. Vidare anges i samma 

stycke att domstolen när målet avgörs skall pröva om åtgärden fortfarande 

skall bestå samt att domstolen även i samband med domen kan förordna 

om en åtgärd som nu har nämnts. Enligt andra stycket kan domstolen på 

yrkande av en part förordna att en åtgärd enligt 4 § skall gå åter, om det 

finns skäl därtill. 

I första stycket av 8 § i den nu föreslagna lydelsen anges att en åtgärd 

som har beviljats enligt I. 2 eller 3 § skall omedelbart hävas, om säkerhet 

som tillgodoser ändamålet med åtgärden ställs eller om det annars inte 

längre finns skäl för åtgärden. Frågan huruvida ställd säkerhet bör föran

leda att en beviljad säkerhetsåtgärd hävs får avgöras med hänsyn till det 

ändamål som ätgärden skall tjäna. K varslad för en fordran bör alltid hävas, 

om tillräcklig säkerhet ställs för sökandens fordringsanspråk. Även i andra 

fall kan ändamålet med en åtgärd få anses tillgodosett genom att säkerhet 

ställs, om sökandens anspråk är av enbart ekonomisk betydelse för 
honom, t.ex. om han påstår bättre rätt till en fordran. I fråga om beskaf

fenheten och prövningen av en säkerhet som avses i förevarande bestäm

melse bör vad som föreskrivs i 6 § andra stycket i förevarande kapitel 

jämfört med 2 kap. 25 § UB vara vägledande. Huruvida en erbjuden 

säkerhet är tillräcklig skall alltså prövas av domstolen, om säkerheten inte 

har godkänts av sökanden. 

Enligt andra meningen i första stycket av 8 § skall en åtgärd som avses i 

I. 2 eller 3 §också hävas omedelbart. om talan som har väckts i saken åter

kallas eller förfaller. 
Det kan påpekas att även om sökanden medger att en beviljad säkerhets

åtgärd återgår, det bör krävas ett beslut av vederbörande domstol om 
hävande av åtgärden för att den inte längre skall bestå. Om den som har 

blivit föremål för kvarstad för fordran försätts i konkurs, bör det också i 

princip krävas ett särskilt beslut för aH kvarstaden skall upphöra att gälla. 

Detta får anses följa av den föreslagna lydelsen. 

I andra stycket av 8 § har tagits upp en bestämmelse om vilken domstol 
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som har att pröva frågan om hävande av en åtgärd som avses i I. 2 eller 3 ~. 
Där anges att frågan prövas av den domstol där rättegången är anhängig 

eller. om rättegång ej är anhängig. av den domstol som har beviljat åt
gärden. Om rättegången är anhängig i hovrätten eller högsta domstolen. 

tillkommer befogenheten alt häva en meddelad åtgärd denna. För det fall 
att någon rättegång inte pågår bör däremot hävningsfrågan prövas av 
vederbörande underrätt. även om åtgärden har beviljats av en överinstans. 
Detta fär anses följa av lagtexten. som i det senare ledet åsyftar aktuell 
domstol i första instans. 

Bestämmelserna i nuvarande 6 § första stycket andra och tredje mening

arna - att en åtgärds bestånd skall prövas av domstolen när målet avgörs 

och att domstolen kan förordna om en åtgärd i samband med domen - har 

med ett par mindre jämkningar tagits upp som ett tredje stycke i 8 §. Jämk
ningarna är främst föranledda av att en domstol enligt förslaget skall kunna 
bevilja en säkerhetsåtgärd även i fall då talan i saken inte skall prövas i 
rättegång. Det fallet att sakens prövning i annan ordning bör föranleda att 
en beviljad säkerhetsåtgärd hävs hänförs till första stycket i paragrafen. 

En särskild fråga är om kvarstad eller en annan säkerhetsåtgärd bör 

bestå, sedan anspråket har prövats i rättegång eller i annan ordning. 
Ogillas sökandens talan, bör åtgärden som regel hävas. Om talan bifalls. 

sammanhänger frågan om åtgärdens bestånd med sökandens möjlighet att 
fä verkställighet av domen eller beslutet (se 3 kap. UB). När sökanden kan 

få verkställighet för sitt anspråk. har han som regel inte längre behov av 

säkerhetsåtgärden. Hänsyn måste emellertid tas till att verkställighet ofta i 
praktiken inte kan äga rum förrän någon tid efter det att ett verkställbart 

avgörande föreligger. Verkställighet skall som regel föregås av en under
rättelse till gäldenären. Det kan också nämnas att en part inte alltid kan fä 

en utskrift av domen eller beslutet samma dag som domen eller beslutet 
meddelas. En säkerhetsåtgärd bör dätför som regel inte hävas förrän 
någon kortare tid har förflutit från det att ett verkställbart avgörande före
ligger. 

Den nuvarande bestämmelsen i 6 § andra stycket om återgång av en 
åtgärd som avses i 4 § har tagits upp som 9 § i det föreliggande förslaget. 

10 § 

I 7 § första stycket anges f.n. att om kvarstad anses böra läggas på 
arrende, hyra eller annat sådant som utgår av fast egendom. domstolen 
skall förordna en god man att uppbära medlen samt meddela den betal
ningsskyldige förbud att utge något till någon annan än den gode mannen. 

Bestämmelsen motsvarar 184 § UL, som ger överexekutor befogenhet att 
förordna om kvarstad på arrendeavgift, hyra eller annan avkastning som 
faller av fast egendom. 

Möjligheten att erhålla kvarstad på framtida avkastning av fast egendom 
torde inte ha utnyttjats i någon större utsträckning. Enligt UB skall bl.a. 12 
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kap. 8 § gälla när fast egendom har belagts med kvarstad ( 16 kap. 14 § 

andra stycket och 16 §andra stycket). Det innebär att arrendeavgift. hyra 
eller annan avkastning som fötfaller till betalning under kvarstadstiden 
skall uppbäras av kronofogdemyndigheten eller den som myndigheten 
förordnar som syssloman, om borgenären begär det och skäl därtill före
ligger. Kronofogdemyndigheten skall i ett sådant fall utan dröjsmål 
meddela den betalningsskyldige förbud att betala till någon annan än 

kronofogdemyndigheten eller sysslomannen. 
Det torde inte finnas något större behov av att kunna fä särskild 

kvarstad på avkastningen av en fastighet, dvs. utan samband med kvarstad 
på själva fastigheten. Kvarstad på endast framtida avkastning innebär 

dessutom en tvivelaktig säkerhet, eftersom gäldenären torde vara oför
hindrad att överlåta fastigheten. Framtida avkastning torde då troligen 
undandras kvarstadsborgenären. Av nu anförda skäl har i departements
förslaget inte tagits upp någon motsvarighet till bestämmelsen i 15 kap. 7 § 

första stycket RB. Det kan påpekas att något hinder inte föreligger mot att 
särskild kvarstad läggs på en redan förfallen arrendeavgift, hyra o.d. som 

tillkommer gäldenären. i enlighet med vad som gäller om kvarstad på 
annan fordran. 

I andra stycket av 7 § föreskrivs f.n. att om skingringsförbud meddelas 

på fast egendom och synnerlig fara föreligger för att egendomen genom 
vanvård eller på annat sätt väsentligen försämras, domstolen kan på 
yrkande av den part som har begärt åtgärden förordna en god man att 
förvalta egendomen. Därjämte meddelas en föreskrift om förskotterande 

av kostnaden för förvaltningen. Samma befogenhet tillkommer enligt 181 § 

U L överexekutor, när denne har meddelat skingringsförbud på fast 
egendom. 

Enligt UB skall en motsvarande befogenhet tillkomma kronofogde
myndigheten. när fast egendom har belagts med kvarstad ( 16 kap. 14 § 

andra stycket jfrt med 12 kap. 9 §. se även 16 kap. 16 § andra stycket). 
Någon särskild bestämmelse om rätt för domstolen att i samband med ett 
beslut om kvarstad förordna om förvaltning av en fastighet har dä1för inte 

tagits upp i nu förevarande förslag. 
I fråga om verkställandet i övrigt av en åtgärd som avses i 15 kap. RB 

gäller f.n. enligt tredje stycket i 7 § vad som föreskrivs i UL. På mot
svarande sätt bör UB:s bestämmelser gälla i fråga om verkställighet av en 

säkerhetsåtgärd som har beslutats enligt 15 kap. RB. Detta följer direkt av 

UB (se I kap. I § och 16 kap. UB). 
Det synes emellertid lämpligt att domstolen i samband med ett beslut om 

säkerhetsåtgärd skall vid behov kunna meddela en föreskrift rörande 
verkställigheten av beslutet. Den bör t.ex. vid beviljande av kvarstad till 

säkerhet för bättre rätt till viss lös egendom kunna föreskriva att 

egendomen inte skall tas i förvar. I fråga om kvarstad till säkerhet för 
bättre rätt till en fastighet bör domstolen bl.a. kunna förordna en 
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syssloman att omhänderta och förvalta fastigheten. Domstolen bör härvid 

ha samma befogenheter som annars tillkommer kronofogdemyndigheten 

enligt UB (se 16 kap. 13, 14 och i6 §§ jfrda med 6 kap. och. beträffande fast 

egendom, 12 kap. 3- IO §§). Domstolen bör också vid ett förordnande om 

kvarstad på fast egendom till säkerhet för bättre rätt kunna begränsa kvar

staden till att endast gälla t.ex. ett förbud mot skogsavverkning. Det kan 

erinras om att U B även innehåller bestämmelser om rätts verkan av 

kvarstad ( 16 kap. 14 och 15 §§och 16 §andra stycket). 

I enlighet med det sagda anges i förevarande paragraf att i fråga om 

verkställandet av en åtgärd som avses i kapitlet finns bestämmelser i UB 

samt att domstolen får meddela närmare föreskrifter om verkställandet, 

om det behövs. Det kan påpekas att det ankommer på den som har 

utverkat ett handräckningsbeslut att hos kronofogdemyndigheten ansöka 

om verkställighet av beslutet. Delgivning av t.ex. ett föreläggande enligt 3 

§åvilar dock inte kronofogdemyndigheten. Beslut om säkerhetsåtgärd går 

enligt 17 kap. 14 §andra stycket 4 RB genast i verkställighet. 

16 kap. 6 § 

I paragrafen föreskrivs att om det i tvistemål uppkommer en fråga om 

ansvar. utdömande av vite. reseförbud eller någons hållande i häkte. be

träffande omröstning därom gäller vad som föreskrivs i 29 kap. Eftersom 

reseförbud enligt departementsförslaget inte längre skall kunna 

förekomma i tvistemål. föreslås att vad som sägs om sådant förbud utgår 

ur paragrafen. 

Med anledning av att paragrafen även nämner häktning kan påpekas att 

en sådan fråga kan komma upp i tvistemål även utan samband med ett 
reseförbud (se 5 kap. 9 §och 36 kap. 21 §). 

17 kap. 14 § 

Denna paragraf innehåller bestämmelser om verkställighet av en dom 

eller ett beslut i tvistemål som inte har vunnit laga kraft. Enligt första 

stycket har en domstol en allmän befogenhet att, när det finns skäl därtill, i 

en dom förordna att den får verkställas utan hinder av att den inte äger Jaga 

kraft. I andra stycket finns bestämmelser om beslut som utan något 

särskilt förordnande får verkställas genast. Detta gäller bl.a. i fräga om 
beslut, varigenom domstolen har förordnat om någons hållande i häkte 
eller om kvarstad. skingringsförbud eller annan säkerhetsåtgärd eller om 

hävande av en sådan åtgärd (punkt 4). Enligt paragrafens tredje stycke får 

en domstol, när det finns skäl därtill. i ett beslut, varigenom föreläggande 

har meddelats en part eller någon annan att förete ett skriftligt bevis eller 

att tillhandahålla ett föremål för syn eller besiktning, förordna att beslutet 

får verkställas utan hinder av att det inte äger laga kraft. 

Närmare föreskrifter om villkoren för verkställighet i nu aktuella fall 

finns i 42 § UL. Enligt I mom. i denna paragraf gäller att om en dom enligt 
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lag skall verkställas genast. den går i fullhl1rdan säsom laga kraftägande. 

om inte annat ;ir föreskrivet. Det inneb~ir att en sådan dom i princip verk

ställs utan särskilda villklir. I 2 mom. anges att om en domstol har 

förordnat att en dom för verkställas utan hinder av att den inte äger laga 

kraft. domen ocksä gttr i verkställighet såsom lagakraftägamle. om den 

vinnande stiiller pant eller borgen för det skadestånd som han kan bli 

skyldig utge om domen ändras. Avser förordnandet verkställighet av en 

hovrätts dom eller av ett beslut. varigenom ett föreläggande har meddelats 

någon att förete ett skriftligt bevis eller att tillhandahålla ett föremål för 

syn eller besiktning, krävs dock inte säkerhet, såvida inte annat har för

ordnats i domen eller beslutet. Vad som sägs om dom i 42 § gäller även 

bl.a. beslut av en domstol (37 * I mom. UL). 

Bestämmelserna i 42 § U L skall ersättas av 3 kap. 9 ~ U B. Beträffande det 

fallet att en domstol har särskilt förordnat att en dom får verkställas innan 

den har vunnit laga kraft utgår UB från att det över lag skall tillkomma 

domstolen att i samband med ett förordnande om att verkställighet får ske 

före laga kraft avgöra huruvida säkerhet skall ställas för en eventuell 
skadeståndsskyldig.het. I enlighet härmed anges i 3 kap. 9 § UB att en dom 

som enligt ett förordnande av domstolen får verkställas innan den har 

vunnit laga kraft vcrkställs såsom en lagakraftägande dom. om inte annat 

följer av förordnandet. Bestämmelsen är enligt 3 kap. I § andra stycket 

tillämplig även på en domstols utslag eller beslut. 

På grund av det anförda bör det i 17 kap. 14 § RB meddelas en generell 

föreskrift om att domstolen i nu aktuella fall kan föreskriva att säkerhet 

skall ställas. En bestämmelse härom har tagits in som en ny andra mening i 

första stycket. Vid bedömandet huruvida säkerhet bör föreskrivas som 

villkor för verkställighet bör särskilt beaktas sannolikheten för att domen 

kan komma att ändras i högre rätt. En motsvarande ändring föreslås i para
grafens tredje stycke beträffande editionsföreläggande o.d. Därvid har 

bestämmelsen fått hänvisa till första stycket. Sistnämnda ändring innebär 

inte någon saklig nyhet. 

Då. skingringsförbud inte vidare skall kunna förekomma som en särskild 

handräckningsform. föreslås att vad som sägs om sådant förbud i para

grafens andra stycke punkt 4 utgår ur lagtexten. 

25 kap. I och 3 §§ 

25 kap. RB innehåller bestämmelser om reseförbud i brottmål. Enligt I § 

kan f.n. reseförbud beviljas bl.a. om det skäligen kan befaras att den som 

är skäligen misstänkt för ett brott skall genom att bege sig från riket 

undandra sig att betala skadestånd eller annan ersättning till en måls

ägande, vilken kan antas komma att ådömas honom på grund av brottet. I 

3 § tredje stycket meddelas vissa föreskrifter om behandlingen av en fråga 

om reseförbud för ett sådant ändamål. 

Som har nämnts i det föregående har institutet reseförbud inte tagits upp 



Prop. 1980/81: 84 7.56 241 

i departementsförslaget bland de säkerhetsåtgärder som enligt 15 kap. RB 
skall stå till buds beträffande fordringar som skall prövas i tvistemål eller i 
annan liknande ordning. På motsvarande sätt bör även möjligheten att i 
brottmål erhålla reseförbud till säkerställande av ersättning till en måls· 
ägande upphävas. I departementsförslaget har därför vad som i I och 3 §§ 

sägs om reseförbud till säkerställande av sådan ersättning utgått. 
Det kan påpekas att det förhållandet att reseförbud inte längre skall 

kunna meddelas för säkerställande av ersättning till en målsägande inte 

inverkar på målsägandens rätt att yrka reseförbud av något annat skäl (se 

25 kap. 3 § andra stycket andra meningen. jfr 24 kap. 17 § första stycket 

andra meningen). 

26 kap. 

Detta kapitel innehåller f.n. bestämmelser om kvarstad och skingrings· 
förbud i brottmål. Dessa åtgärder beslutas av domstolen och kan användas 
endast för att säkerställa fullgörandet av en betalningsskyldighet, som kan 
antas komma att ådömas den misstänkte på grund av brottet (I §).De ford
ringsanspråk som omfattas är böter. värdet av förverkad egendom eller 
annan ersättning till det allmänna och skadestånd eller annan ersättning till 
en målsägande. 

I det föregående har vid 15 kap. förordats att skingringsförbud avskaffas 

som en särskild säkerhetsåtgärd i fråga om civilrättsliga fordringsanspråk. 

Förevarande kapitel bör ändras på samma sätt. Det föranleder också att 
kapitelrubriken bör jämkas. Kapitlet bör vidare. i likhet med 15 kap .. 
anpassas till UB i ett par andra hänseenden. 

I § 

I förevarande paragraf i förslaget anges. i anslutning till 15 kap. I §.att 
domstolen under de i paragrafen angivna förutsättningarna får förordna om 
kvarstad på så mycket av den misstänktes egendom att fordringen kan 
antas bli täckt. Det innebär bl.a. att även kostnaderna för en blivande 
utmätning skall tas med i beräkningen. Domstolen bör som regel inte i sitt 
beslut ange vilken egendom som skall beläggas med kvarstad, utan detta 
skall bestämmas av kronofogdemyndigheten i samband med verkstäl
ligheten. I övrigt kan beträffande denna fråga hänvisas till vad som har 
anförts vid 15 kap. I §. 

2-7 §§ 

På grund av att skingringsförbud skall utmönstras som en särskild 
handräckningsform föreslås att vad som sägs om sådant förbud i 2-7 §§får 

utgå. 
Enligt 2 § får frågan om kvarstad (eller skingringsförbud) tas upp. på 

yrkande av målsäganden endast efter det att åtal har väckts. Detta har 
motiverats med att sådana åtgärder inte kan beviljas i tvistemål innan talan 

16 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 84 
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har väckts. Enligt det nu föreliggande förslaget beträffande 15 kap. skall 

emellertid en domstol kunna bevilja bl.a. kvarstad även om talan inte har 
väckts i saken. En domstol bör då också enligt 26 kap. kunna bevilja kvar
stad på yrkande av målsäganden före åtalet. Andra stycket i 2 § föreslås 
ändrat i enlighet härmed. 

I 6 § första stycket anges f.n. att kvarstad (eller skingringsförbud) skall 
omedelbart hävas av domstolen, bl.a. om pant eller borgen har ställts för 
skulden. I det föreliggande förslaget har uttrycket pant eller borgen ersatts 
av termen säkerhet (jfr IS kap. 8 § i förslaget). I fråga om beskaffenheten 
av säkerheten bör vad som föreskrivs i 2 kap. 25 § UB vara vägledande. 
Huruvida erbjuden säkerhet är tillräcklig skall prövas av domstolen, om 
säkerheten inte har godkänts av den misstänktes motpart i kvarstads
frågan. 

8§ 

8 § första stycket anges f.n. att om kvarstad anses böra läggas på. 
arrende, hyra eller annat så.dant som utgå.r av fast egendom, domstolen 
skall förordna en god man att uppbära medlen och meddela den betalnings

skyldige förbud att utge något till annan än den gode mannen. Bestäm
melsen motsvarar 15 kap. 7 §första stycket RB och 184 § UL Enligt vad 
som tidigare har sagts beträffande 15 kap. RB skall en domstol för ford
ringar som avses där inte längre kunna förordna om kvarstad endast på 
framtida avkastning. På motsvarande sätt bör den nyssnämnda bestäm

melsen i 26 kap. utgå. 
I andra stycket av 8 *föreskrivs f.n. att om skingringsförbud meddelas 

på fast egendom och det föreligger synnerlig fara att egendomen genom 
vanvård eller på annat sätt väsentligen försämras, domstolen får förordna 
en god man att förvalta egendomen. Därjämte meddelas en föreskrift om 

kostnaden för förvaltningen. Enligt UB får kronofogdemyndigheten en 
motsvarande befogenhet, när fast egendom har belagts med kvarstad. På 
samma sätt som när det gäller 15 kap. RB innehåller därför inte före
varande kapitel någon motsvarighet till nyssnämnda bestämmelse i 26 kap. 

Enligt tredje stycket i paragrafen gäller i övrigt om verkställandet av 
kvarstad och skingringsförbud vad som föreskrivs i UL, dock att vad som 

där sägs om pant eller borgen inte skall tillämpas. På motsvarande sätt bör 
UB:s bestämmelser gälla i fråga om verkställandet av kvarstad i brottmål. 
Detta följer direkt av UB. Även rättsverkningarna av kvarstad regleras i 

UB. Liksom enligt 15 kap. 10 §i departementsförslaget bör domstolen även 

i brottmål kunna vid behov meddela särskilda föreskrifter rörande 
verkställandet av kvarstad. 

Det kan påpekas att det nuvarande undantaget i tredje stycket från UL:s 

regler om pant och borgen torde åsyfta föreskriften i 194 § UL om säkerhet 
som villkor för försäljning i visst fall av egendom som har belagts med 
kvarstad eller skingringsförbud. Enligt UB skall det emellertid inte krävas 
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säkerhet. när det undantagsvis hlir aktuellt att sälja kvarstadsbclagd 
egendom. 

I enlighet med det sagda anges i 8 § i den nu föreslagna lydelsen endast 

att i fråga om verkställandet av kvarstad finns bestämmelser i UB samt att 

domstolen får meddela närmare föreskrifter om verkställandet, om det 

behövs. 

Det kan tilläggas att det ankommer på den som har yrkat kvarstad att 

hos kronofogdemyndigheten begära att åtgärden verkställs. När åklagaren 

har yrkat kvarstad för en enskild målsägandes ersättningsanspråk, får det 

anses åligga målsäganden själv att söka verkställighet av kvarstads

beslutet. Åklagaren bör emellertid underrätta målsäganden härom. Har 

domstolen självmant förordnat om kvarstad. bör den också självmant 

överlämna beslutet till kronofogdemyndigheten för verkställighet. Beslut 

om kvarstad går genast i verkställighet (30 kap. 12 § första stycket 3). 

27 kap. 10 § 

I 27 kap. IO § RB ges bestämmelser om verkställandet av beslag. Ett 

beslagtaget föremål skall enligt första stycket tas om hand av den som har 

verkställt beslaget eller sättas i förvar under försegling. Om det kan ske 

utan fara och annars är lämpligt. får dock föremålet kvarlämnas i inne

havarens besittning. I sistnämnda fall skall enligt andra stycket förbud 

meddelas innehavaren att sälja eller skingra föremålet och. om det anses 

behövligt, detta utmärkas genom anslag eller på annat sätt så att det är 

uppenbart att föremålet har tagits i beslag. Föremålet får nyttjas av inne

havaren, om inte förbud däremot meddelas. I tredje stycket anges att ett 

föremål som har tagits i beslag skall väl vårdas och att noggrann tillsyn 

skall hållas över att det inte förbyts eller förändras eller att annat missbruk 

sker med det. Paragrafens lydelse ansluter delvis till UL:s regler om ut
mätning. kvarstad och skingringsförbud (se 74 § I mom .. 180 § I mom. och 
183 § UL). 

Beredningen har föreslagit att paragrafen skall jämkas med anledning av 

UB. Den föreslagna lydelsen innehåller bl.a. en hänvisning till vissa 

bestämmelser om kvarstad i UB. Förslaget har kritiserats av RÅ. som har 
ansett att paragrafen inte bör ändras utöver vad som föranleds av UB. 

För egen del anser jag att slopandet av skingringsförbud som särskild 

säkerhetsåtgärd och den nya regleringen av kvarstadsinstitutet bör 

medföra att förevarande paragraf i RB jämkas (jfr även förslaget till ändring 

av 17 kap. 13 § BrBl. Detta kan emellertid ske utan hänvisning till UB:s 

regler om kvarstad. Ändringarna bör också begränsas till vad som direkt 

påkallas av UB. I enlighet härmed anges i första stycket i det nu 

föreliggande förslaget att ett beslagtaget föremål skall tas i förvar av den 

som har verkställt beslaget samt att föremålet dock får lämnas kvar i inne

havarens besittning. om det kan ske utan fara och annars är lämpligt. 

Vidare sägs i första stycket att ett föremål som lämnas kvar i innehavarens 
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besittning skall förseglas eller märkas som beslagtaget. såvida det inte 

framstår som obehövligt (jfr 6 kap. 4 §första stycket och lo kap. 13 §första 
stycket UB). 

Beträffande rättsverkan av beslag föreslås i andra stycket. i anslutning 

till 16 kHp. 14 §första stycket UB. att den från vilken beslag har skett inte 

fär överlåta föremålet eller i strid mot ändamålet med beslaget förfoga öwr 

föremålet på något annat sätt. Vidare föreskrivs att ett föremål som inte tas 

i förvar eller förseglas fär nyttjas av innehavaren. om inte annat beslutas 

(jfr 6 kap. 4 §andra stycket och 16 kap. 13 §första stycket UB>. 

Det nuvarande tredje stycket i paragrafen har lämnats oförändrat. 

30 kap. 12 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser i fråga om verkställighet av beslut i 

brottmål som inte har vunnit laga kraft. I första stycket anges i vilka fall 

beslut utan något särskilt förordnande får verkställas genast. Enligt andra 

stycket kan domstolen. när det finns skäl därtill. i ett beslut. varigenom ett 

föreläggande har meddelats en part eller någon annan att förete ett skrift

ligt bevis eller att tillhandahålla ett föremål för syn eller besiktning. 

förordna att beslutet får verkställas utan hinder av att det inte äger laga 

kraft. 

Som har nämnts i det föregående vid 17 kap. 14 §innehåller 3 kap. 9 § 

UR föreskrifter om villkor för verkställighet av en dom eller ett beslut som 

enligt annan lag eller enligt förordnande av domstolen får verkställas innan 

domen eller beslutet har vunnit laga kraft. Bestämmelserna. som ersätter 

42 § UL. är tillämpliga även i fråga om ett beslut som avses i 30 kap. 12 § 

andra stycket RB. Jag har tidigare redogjort för de ändringar i 17 kap. 14 § 

RB som föranleds av 3 kap. 9 § UB. Andra stycket i 30 kap. 12 § RB bör 

ändras p1\. motsvarande sätt. 
I enlighet härmed föreslås en ny andra mening i andra stycket. enligt 

vilken domstolen. i samband med ett förordnande att ett editionsföre

läggande m.m. får verkställas omedelbart, skall. när det finns anledning till 

det, föreskriva att säkerhet skall ställas för skadestånd om beslutet ändras. 

Detta tillägg innebär inte någon saklig nyhet (jfr 42 § 2 mom. andra 

meningen UU. 

33 kap. 5 § 

Enligt denna paragraf skall en tredskodom delges genom domstolens 

försorg endast i vissa angivna fall. Ett sådant fall är att tredskodomen 

innebär att en fordran fastställs att utgå med särskild förmånsrätt i fast 

egendom eller tomträtt. Enligt en övergångsbestämmelse till lagen 

( 1971 :497) om ändring i RB skall vid tillämpning av paragrafen vatten

fallsrätt likställas med tomträtt. Bestämmelserna om delgivning av tred

skodom är på grund av 17 § andra stycket lagsökningslagen tillämpliga 

även i fråga om lagsökningsutslag. 
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Bestämmelsen om delgivning av tredskodom vid betalningsfastställelse 

har samband med 77 a § UL. där det föreskrivs att om en domstol har fast

ställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast 

egendom. egendomen skall anses utmätt. Denna verkan förfaller emeller

tid. om inte borgenären senast två månader efter det att beslutet vann laga 

kraft har begärt försäljning av egendomen (86 § I mom. UL). En tredsko

dom anses inte ha vunnit laga kraft förrän återvinningsfristen. som räknas 

från delgivning av tredskodomen (44 kap. 9 § RB). har gått till ända. Enligt 

13 kap. 26 § JB har bestämmelserna angående fast egendom i bl.a. UL mot

svarande tillämpning i fråga om tomträtt. Detsamma gäller vattenfallsrätt 

som har upplåtits enligt äldre lag ( 12 § och 52 § andra stycket J P). 

Enligt UB skall en domstols avgörande. varigenom en förfallen fordran 

har fastställts att utgå med särskild förmånsrätt i viss egendom. medföra 

omedelbar utmätningsverkan inte bara i fråga om fast egendom. tomträtt 

och vattenfallsrätt utan också beträffande registrerat skepp, registrerat 

luftfartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg (4 kap. 27 § första 

stycket UB, jfr I kap. 11 § andra stycket UB och 9 § UBp). Med skepp 

likställs skeppsbygge (I kap. 9 §).Enligt 4 kap. 27 §andra stycket UB skall 

en inträdd utmätningsverkan förfalla, om inte försäljning begärs hos 

kronofogdemyndigheten inom två månader frän det att domstolens beslut 

vann laga kraft. 

Till följd av utvidgningen av fall då en betalningsfastställelse medför 

utmätningsverkan bör även bestämmelsen om domstolsdelgivning av 

tredskodomar vidgas. I enkelhetens intresse föreslås att en tredskodom på 

betalningsfastställelse skall delges genom domstolens försorg, oavsett vad 

slags egendom betalningsfastställelsen avser. En betalningsfastställelse 
torde inte annat än undantagsvis förekomma i egendom som inte omfattas 

av bestämmelsen om utmätningsverkan i 4 kap. 27 § UB. Det torde inte 
medföra någon olägenhet att delgivning sker genom domstolens försorg 

även i dessa undantagsfall. Det kan erinras om att den part som har yrkat 

en tredskodom alltid kan begära enligt förevarande paragraf att tredsko

domen delges genom domstolens försorg. 

38 kap. 5 § 

I paragrafen, som behandlar frågan om föreläggande att förete ett skrift

ligt bevis, föreslås att vad som sägs om utmätningsmannen ändras till att 

avse kronofogdemyndigheten. 

49 kap. 4 §. 50 kap. 5 och 8 §§, 52 kap. 7 §samt 55 kap. 5 och 8 §§ 

Paragraferna föreslås ändrade så att vad som sägs om skingringsförbud 

utgår. 

Övergångsbestämmelserna 

Punkt /. Under denna punkt har tagits upp en bestämmelse om ikraft

trädande av ändringarna i RB. 
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Punkt 2. Enligt dcp<trtementsförslagct skall institutet rcseförbud utgå 
som säkerhetsåtgärd i ett tvistemål. Reseförbud skall inte heller längre 

kunna meddelas i ett brottmål för att säkerställa ersättning till en måls

äganue. Om reseförbud har meudelats enligt de äldre bestämmelserna. hör 
det upphöra att gälla i och med att de nya bestämmelserna träder i kraft. 

En föreskrift härom har tagits upp som punkt 2 i övergångshestäm

mdserna (jfr 36 *första stycket UBpl. 
Punkt 3. Skingringsförbud skall enligt förslaget utmönstras som en 

särskild säkerhetsåtgärd. Om ett sådant förbud är gällande när de nya 

bestämmelserna träder i kraft. hör vad som är föreskrivet om kvarstad 
tillämpas. En föreskrift härom har tagits upp som punkt 3 i övergångs
bestämmelserna (jfr 33 ~ UBpl. 

I fråga om kvarstad som har meddelats enligt RB före de nya bestäm

melsernas ikraftträdande blir de nya bestämmelserna om k varslad i RB och 

UB utan vidare tillämpliga. 

Punkt 4. Enligt förslaget skall den nuvarande befogenheten att lägga 

särskild kvarstad på. framtida avkastning av fast egendom upphöra. Har 

sådan kvarstad beviljats före de nya bestämmelsernas ikraftträdande. bör 

den emellertid bestå. Med tanke på sådana fall föreslås som punkt 4 att vad 

som föreskrivs i de nya bestämmelserna om förutsättningar för kvarstad 
inte inverkar på giltigheten av kvarstad som har beviljats före deras ikraft
trädande (jfr 7 * U Bp). 

Någon motsvarighet till bestämmelsen i punkt 4 torde inte behövas i 

fråga om övriga säkerhetsåtgärder. Ett godmansförordnande som en 
domstol före ikraftträdandet har meddelat enligt 15 kap. 7 §andra stycket 
eller 26 kap. 8 § andra stycket i samband med ett skingringsförbud får 

anses bestå. även efter ikraftträdandet. 
Punkt 5. I fråga om beslag innehåller departementsförslaget i viss mån 

nya bestämmelser när det gäller verkställandet och rättsverkningarna. 

Beslag som har beslutats före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna 
torde också i allmänhet ha verkställts dessförinnan. I sådana fall skall ny 

verkställighet givetvis inte äga rum. Om verkställighet undantagsvis inte 
har hunnit ske före ikraftträdandet. skall de nya bestämmelserna tillämpas. 

Några föreskriftt:r härom torde inte behövas. De nya bestämmelserna om 

rätts verkan av beslag bör gälla även i fråga om beslag som har ägt rum före 

ikraftträdandet. En föreskrift härom har tagits upp som punkt 5. Den synes 

påkallad av att innehavaren vid tillämpning av det nuvarande andra 

stycket har meddelats förbud att sälja eller skingra egendomen. 

Det kan här erinras om att bestämmelsen i 33 kap. 5 § om domstolsdel

givning av en tredskodom. varigenom en fordran fastställs att utgå med 

särskild förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt. föreslås vidgad till att 

gälla all slags egendom. Det är tydligt att den nya lydelsen avser endast 

tredskodomar som meddelas efter ikraftträdandet. Någon särskild över

gångsbestämmelse härom kan inte anses behövlig. 
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7.57 Förslaget till lag om ändring i lagen 0929:145) om skiljemän 

Enligt lagen om skiljemän ankommer vissa uppgifter i ett skiljeför

farande på överexekutor. I några fall skall sålunda överexekutor utse eller 

entlediga en skiljeman 18 § första stycket. 9 § andra stycket och 10 § första 

och tredje styckena. se även 12 § ). I ett visst fall skall överexekutor också i 

samband med att en skiljeman entledigas förklara skiljeavtalet förfallet (9 § 

andra stycket). Det ankommer även på överexekutor att pröva frågan om 

förlängning av tiden för en skiljedoms meddelande. när viss tid för med

delandet inte har föreskrivits av parterna ( 18 § andra stycket). Antalet 

ärenden enligt skiljemannalagen har under senare tid uppgått till närmare 

50 om året i hela landet. 

Beredningen har under åberopande av bl.a. sambandet med rättskip
ningen föreslagit att överexekutors uppgifter enligt skiljemannalagen 

flyttas till tingsrätten. Detta har i allmänhet godtagits av remissinstan

sema. Några remissinstanser har emellertid ansett att uppgifterna bör 
ankomma på länsstyrelsen. Härvid framhålls bl.a. att en domare i allmän 

domstol kan komma i fråga som skiljeman och att länsstyrelsen har bättre 

möjligheter att skaffa sig personkännedom. För egen del vill jag anföra 
följande. 

I förarbetena till skiljemannalagen diskuterades om nämnda uppgifter 

borde liksom tidigare åvila överexekutor eller om de borde anförtros 
allmän underrätt. Som skäl för att inte flytta uppgifterna till domstol åbe

ropades bl.a. att i fråga om städerna en överflyttning i många fall inte 

skulle innebära någon större förändring, eftersom magistraten eller en 

ledamot av denna som regel var överexekutor. Beträffande landsbygden 
anfördes det rådande vikariatssystemet vid häradsrätterna mot en över

flyttning. 
Uppgiften att utse och entlediga en skiljeman eller att förlänga tiden för 

en skiljedoms meddelande är inte av exekutiv natur och det är inte heller 
av andra skäl motiverat att vid överexekutors avskaffande flytta uppgiften 
till kronofogdemyndigheterna. Den har däremot nära samband med 
rättskipningen. Domstolarna prövar åtskilliga andra liknande frågor inom 
den frivilliga rättsvården som handläggs enligt lagen ( 1946:807) om hand
läggning av domstolsärenden. Det ankommer sålunda på tingsrätten att 

utse skiljeman bl.a. i fall som avses i 4 kap. 6 § 2 mom. vattenlagen och 11 

§ lagen om flottning i allmän flottled. Tingsrätten har också att förordna 

lämplig person för åtskilliga andra uppdrag, I.ex. synemän enligt 9 kap. 
24 § JB och god man enligt 3 §lagen ( 1904:48 s. I) om samäganderätt. 

Det förhållandet att en domare kan komma i fråga som skiljeman 

behöver enligt min mening inte orsaka några problem i tillämpningen. En 

domstol torde kunna erhålla den personkännedom som kan behövas i de 

ärenden som nu avses. 
Alternativet till domstol torde närmast vara länsstyrelsen. På de skäl 
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som har anförts i det föregående anser jag emellertid att en domstol iir 
mera liimplig för ifrågavarande uppgifter än länsstyrelsen. Av domstolarna 

fä.r tingsrätten anses häst lämpad för uppgiften. 

Pä grund härav föreslår jag att överexekutors uppgifter enligt skilje

mannalagen i fortsiittningen skall ankomma pä tingsrätten. Ändringen får 

betydelse även for skiljeförfaranden som regleras i särskilda lagar. vilka 
hänvisar till skiljemannalagcns bestämmelser (se I.ex. 3 kap. 3 § fjärde 

stycket aktiebolagslagcn). 
I 22 § skiljemannalagen anges att om överexekutor finner att en 

skiljedom är så. "mörk" att verkställighet inte kan meddelas. skiljedomen 

inte utgör hinder för parten att till domstol instämma den fråga som skilje

männen har prövat. Eftersom verkställigheten av en skiljedom enligt UB 

skall prövas av kronofogdemyndigheten, föreslås att vad som sägs om 

överexekutor i 22 § ändras till att avse kronofogdemyndigheten. 

26 §. som innehåller bestämmelser om behörig överexekutor. föreslås 

ändrad med anledning av att överexekutors uppgifter skall övertas av 

tingsrätten. Samtidigt föreslås ett par andra. mindre jämkningar i para

grafen. 
Om ett ärende angå.ende utseende eller entledigande av en skiljeman 

eller angående förlängning av tiden för meddelande av en skiljedom är 

anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet av de nya bestäm

melserna. bör ärendet även efter ikraftträdandet handläggas av över
exckutor. dock längst till utgängen av år 1982 (jfr 5 och 39 §§ UBp). Det 

förslå.s en övergångsbestämmelse härom. 

7 .58 Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 

5 b § 

I förevarande paragraf anges vad scm i rättshjä\pslagen skall förstäs med 

beteckningen domstol. Enligt paragrafen skall vad som sägs om domstol 

även gälla vissa andra myndigheter, bl.a. överexekutor. Däremot nämns 

inte kronofogdemyndigheten. Bestämmelsen är av betydelse bl.a. när det 

gäller befogenheten att bevilja allmän rättshjälp och förordna biträde ( 17 

och 21 §§)och att fastställa ersättning till biträdet och rättshjälpsavgift 122 

och 28 §§). 

Enligt UB skall överexekutorsinstitutionen avskaffas. Vissa av över

exekutors uppgifter. främst uppgiften att förordna om säkerhetså.tgärder 

och om handräckning och att pröva klagan över kronofogdemyndighetens 

beslut. föreslås i fortsättningen ankomma pä domstol <tingsrätten resp. 

hovrätten). I dessa fall kommer tingsrätten resp. hovrätten att utan vidare 

överta överexekutors befogenheter enligt rättshjälpslagen. Andra 

uppgifter som f.n. åvilar överexekutor föreslås, frånsett något undantag, 

bli överflyttade till kronofogdemyndigheten. Detta gäller bl.a. uppgiften 
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att förordna om verkställighet i vissa fall och att ombesörja exekutiv för

säljning av fast egendom m.m., däri inräknat fördelning av köpeskillingen. 

Det torde emellertid inte finnas anledning att ge kronofogdemyndigheten 

sådana befogenheter enligt rättshjälpslagen som överexekutor f.n. har (jfr 

prop. 1978/79:90 s. 143 m. 
På grund härav föreslås att vad som sägs om överexekutor i 5 h § rätts

hjälpslagen får utgå. 

JO§ 

I 10 §första stycket föreskrivs att om den som har beviljats allmän rätts

hjälp skall ställa säkerhet för att fä till stånd kvarstad, skingringsförbud 

eller annan handräckning enligt RB, UL eller KL. rättshjälpsnämnden får 
utfärda ansvarsförbindelse på statens vägnar. Vad som sägs om sking

ringsförbud i bestämmelsen föreslås utgå. Eftersom överexekutors 

befogenhet att förordna om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd skall 

flyttas till tingsrätten och regleras i RB. bör vidare vad bestämmelsen inne

håller om UL utgå. Det kan påpekas att säkerhet inte skall krävas för att 

handräckning skall kunna beviljas enligt den föreslagna handräcknings

lagen (jfr 192 och 194 §§ UL). 

Enligt andra stycket i 10 § har första stycket motsvarande tillämpning i 

fråga om verkställighet enligt 41 eller 42 § UL. om allmän rättshjälp har 

beviljats i verkställighetsärendet. Hänvisningen till nämnda bestämmelser 
i UL föreslås ändrad till att avse motsvarande fall i UB (3 kap. 8 och 9 §§). 

33§ 

I fjärde stycket av denna paragraf föreslås att hänvisningen till UL 
ändras till att avse UB. 

I övergångshänseende bör beaktas att mål kan handläggas av över
exekutor även efter ikraftträdandet av UB. För sådana fall hör den äldre 
lydelsen av 5 b § rättshjälpslagen tillämpas. Det föreslås en övergångs
bestämmelse härom. 

Vidare föreslås att vad som sägs i 10 §andra stycket skall gälla även när 

säkerhet skall ställas enligt övergångsbestämmelserna i JO och 11 §§ UBp. 

7.59 Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbets
tvister 

I 3 kap. 7 §denna lag (omtryckt 1977:530) föreslås att vad som sägs om 

skingringsförbud utgår. 
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7.60 Förslaget till lag om ändring i förvaltningslagen (1971:290) 

Enligt 2 § förvaltningslagen är lagen inte tillämplig i fråga om bl.a. 
ärenden hos överexekutor eller utmätningsmannen, om ärendet avser 
myndighetens exekutiva verksamhet. Bestämmelsen föreslås ändrad till att 
avse motsvarande ärenden hos kronofogdemyndigheten. 

När överexekutor övergångsvis handlägger mål efter balkens ikraft
trädande (jfr 5, 35, 39 och 40 §§ UBp), bör 2 § förvaltningslagen tillämpas i 
sin äldre lydelse. Det föreslås en övergångsbestämmelse härom. 

7.61 Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvitt
ningsrätt 

Enligt 5 § fjärde stycket lagen om arbetsgivares kvittningsrätt skall talan 
mot utmätningsmannens beslut enligt andra stycket - dvs. om fördelning 

mellan arbetsgivaren och utmätningssökandcn av belopp. som innehålls på 
grund av ett beslut om utmätning av lön - föras hos överexekutor genom 
besvär. Bestämmelsen föreslås ändrad så att talan i stället skall föras i hov
rätten. 

Vidare föreslås att ordet utmätningsman i 5-7 §§byts ut mot termen 
kronofogdemyndighet. 

När utmätningsmannen före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna 
har meddelat ett beslut enligt 5 § andra stycket. bör 5 § tillämpas i sin äldre 
lydelse. Det föreslås en övergångsbestämmelse härom. Den innebär att 
talan mot beslutet även efter ikraftträdandet skall föras hos överexekutor. 

7.62-65 Förslagen tiU lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän för
säkring, lag om ändring i rennäringslagen (1971:437), lag om ändring i lagen 
(1972:262) om understödsföreningar och lag om ändring i lagen (1976:206) 
om felparkeringsavgift 

I dessa lagar föreslås vissa mindre jämkningar med anledning av att U L 
m.tl. lagar ersätts av UB. I 20 kap. 6 § lagen om allmän försäkring 
(omtryckt 1977:630) föreslås sålunda att hänvisningen till bestämmelserna 

om utmätning i 67 d § UL ändras till att gälla motsvarande bestämmelser i 
7 kap. UB. I rennäringslagen föreslås att en hänvisning till UL i 45 §ändras 

till att avse UB. Hänvisningen beträffande utmätningsfrihet till UL i 82 § 

lagen om understödsföreningar föreslås ändrad till att gälla 5 kap. UB. I 
lagen om felparkeringsavgift föreslås att ordet utmätningsman i 9 § och en 
hänvisning till införsellagen i 13 § byts ut mot kronofogdemyndigheten 
resp. 15 kap. UB. Samtidigt föreslås att 13 §jämkas i förtydligande syfte. 
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7.66 Förslaget till lag om ändring i förfogandelagen (1978:262) 

43§ 

Enligt 43 § andra stycket förfogandelagen gäller att om flera kan göra 

anspråk på betalning ur ersättning som i annat fall än som avses i första 

stycket har fastställts enligt samma lag och de inte enas om hur ersätt

ningen skall fördelas mellan dem, ersättningen skall nedsättas hos över

cxekutor. I fråga om nedsatt belopp skall i tillämpliga delar iakttas 1927 års 

lag om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar. 

I det föregående har jag föreslagit att uppgiften att ta emot nedsättning 

enligt 1927 års lag skall vid överexckutors avskaffande flyttas till läns

styrelsen som sådan. På motsvarande sätt föreslås att nedsättning enligt nu 

förevarande paragraf i fortsättningen skall äga rum hos länsstyrelsen. I 

prop. 1979/80: 119 har föreslagits att 1927 års lag ges en ny rubrik. Mot

svarande ändring bör göras i nu förevarande paragraf. 

44 § 

I denna paragraf föreskrivs att ersättning för egendom som är utmätt 

eller har tagits i anspråk genom betalningssäkring skall utges till utmät

ningsmannen samt att, om ersättningen avser egendom som är belagd med 

kvarstad eller ställd under skingringsförbud, ersättningen skall utges till 

övercxekutor. Vad som sägs om skingringsförbud bör utgå. Vidare bör 

överexekutors uppgift enligt paragrafen övertas av kronofogdemyndig

heten. I samband härmed föreslås att paragrafens lydelse förenklas något. 

Om ett ärende angående nedsättning enligt 43 § andra stycket är 

anhängigt hos övcrexekutor vid ikraftträdandet av lagändringarna, bör det 
även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 

1982 (jfr 39 § UBp). Vad som sägs om kvarstad i 44 § i paragrafens nya 

lydelse bör tillämpas också beträffande skingringsförbud som har 

meddelats före ikraftträdandet av lagändringen. Det föreslås övergångs

bestämmelser härom. 

7.67 Förslaget till lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) 

I 59 och 60 §§ uppbördslagen (omtryckt 1972:75) meddelas vissa 

bestämmelser rörande indrivning av skatt. Bestämmelserna skall ses mot 

bakgrund av att UL inte är direkt tillämplig på verkställighet som avser 

skatter och allmänna avgifter. 

I 59 § första stycket föreskrivs att det åligger utmätningsmannen att 

verkställa indrivning av skatt samt, i en andra mening. att utmätning och 
införsel därvid får äga rum enligt vad som sägs i 60 §. UB är emellertid 

direkt tillämplig även vid indrivning av skatter och allmänna avgifter, 
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under förutsättning att det finns en exekutionstitel (jfr 3 kap. I * första 
stycket 6 UB). Det föreslås därför att andra meningen ges den lydelsen att 

verkställighet enligt UB får äga rum. Vidare bör vad som siigs om utmät

ningsm;t"nnen ändras till att avse kronofogdemyndigheten. 

l 60 § anges i vad mtl.n U L. däri inräknat de särskilda lagarna om 

exekutiv försäljning av fast egendom. av luftfartyg m.m. och av registrerat 

skepp m.m .. är tillämplig på utmätning för skatt. I I mom. hänvisas i fråga 

om jäv för den som förrättar utmätning för skatt till jävsreglerna i 6 § U L. I 

2 mom. föreskrivs att vid utmätning för skatt skall, med de förbehåll som 

anges i 3 mom., lända till efterrättelse U L: s föreskrifter om verkställighet 

av utmätning och vad som därvid får undantas, om utmätt egendoms för

säljning, om fördelning av medel som har influtit till följd av utmätning 

samt om klagan över utmätningsmannens förfarande. 3 mom. gör undantag 

för vissa bestämmelser i UL och de särskilda försäljningslagarna. 

Eftersom UB är direkt tillämplig vid indrivning av skatter och allmänna 

avgifter. behövs det inte några hänvisningar till UB motsvarande dem som 

meddelas i I och 2 mom. De undantag från UB:s bestämmelser som bör 

göras för allmänna mål har tagits upp direkt i UB. Även bestämmelsen i 3 

mom. föreslås därför utgå. 

I 60 § 4 mom. första stycket föreskrivs att införsel enligt införsellagen får 

äga rum vid indrivning av restförd skatt och avgift som anges i I § första 

stycket. Andra stycket innehåller en kompletterande regel. Dessa bestäm

melser bör stå kvar (jfr 15 kap. I ~ 3 UB). Hänvisningen till införsellagen 

föreslås dock ändrad till att avse 15 kap. UB. 

Enligt 87 ~ andra stycket skall, frånsett visst undantag, åtgärder enligt 
uppbördslagen verkställas oavsett att det beslut eller utslag som föranleder 

åtgärden inte har vunnit laga kraft. Denna föreskrift avser även exekutiva 

åtgärder. dvs. utmätning eller införsel (jfr 59 *första stycket). 
Som har nämnts i det föregående är U B direkt tillämplig även på 

verkställighet beträffande skatter och allmänna avgifter. Till följd härav 

bör för tydlighets skull meddelas en uttrycklig bestämmelse om att även 

verkställighet enligt U B får äga rum innan det aktuella beslutet har vunnit 

laga kraft (jfr 3 kap. 23 §andra stycket andra meningen UB). En sådan före

skrift har tagits upp som en andra mening i 87 § andra stycket. 

En remissinstans har ansett att det bör införas en möjlighet att förordna 

om inhibition beträffande verkställigheten av ett överklagat beslut om 

skyldighet att betala skatt. Den frågan kan emellertid inte tas upp i detta 

sammanhang. 

UB påkallar vidare redaktionella jämkningar i en del andra paragrafer. I 

några paragrafer bör s~lunda ordet utmätningsman bytas ut mot krono

fogdemyndighet (45 § 3 mom .. 61-64, 74 och 76 §§).I 65 och 66 !i§ bör 

hänvisningen till införsellagen ersättas av en hänvisning till 15 kap. UB och 

i 68 § 6 mom. bör hänvisningen till 65 § UL ändras till att avse motsvarande 

bestämmelser i UB (5 kap. 1-3 §§).Samtidigt föreslås en annan mindre 

jämkning av 62 §. 
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7.68 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1978:880) om betalningssäkring 
för skatter, tullar och avgifter 

I 9- 15 §§ beti1lningssäkringslagen finns bestämmelser rörande verkstäl

ligheten av beslut om betalningssäkring. Även 16- 18 §§ - om tagande i 

förvar och om ställande av säkerhet - rör verkställigheten. men dessa 

paragrafer berörs inte av att U L upphävs och ersätts av U B. 

I 9 §föreskrivs att beslut om betalningssäkring får verkställas genast och 
att verkställighet begärs hos kronofogdemyndigheten av sådant allmänt 

ombud som avses i 3 §. UB påkallar inte någon ändring av dessa bestäm

melser. 

Enligt I 0 § gäller i fråga om verkställigheten vad som är föreskrivet om 

utmätning för fordringen. Verkställighet får dock inte äga rum i lön eller 

annan förmån som avses i 67 a och 67 d §§ UL förrän dagen efter det att 

den har betalats ut. Vidare anges att bestämmelserna i 91 a § 3-5 mom. 

och 91 b § UL (om åtgärder efter utmätning av pantbrev och om före

läggande vid tvist efter en sådan utmätning att väcka talan vid domstol) 

och vad 69 § UL och 5 § FfL innehåller om talan vid domstol inte skall 

tillämpas vid verkställigheten. Enligt 11 § första meningen betalnings
säkringslagen gäller som ytterligare undantag från hänvisningen till vad 

som är föreskrivet om utmätning att verkställigheten inte får - frånsett 

visst särskilt fall - omfatta försäljning av ianspråktagen egendom eller 
betalning av fordringen. 

I stället för nu nämnda bestämmelser bör, i enlighet med vad som har 

skett i UB beträffande kvarstad. meddelas en hänvisning till aktuella 

bestämmelser i UB om utmätning. Hänvisningen bör omfatta samma 

bestämmelser som ~kall gälla i fråga om kvarstad för fordran (jfr I 6 kap. 13 

§ UB) och därutöver bestämmelserna i 4 kap. 8 §. 11 §första stycket och 
12 § UB om behörig kronofogdemyndighet, om samtidig utmätning och om 
underrättelse till gäldenären före utmätning. 

Hänvisningen till 4 kap. 8 § bör inte hindra att frågan om verkställighet 

av betalningssäkring, i enlighet med de särskilda bestämmelser som f.n. 
gäller därom (se 6 § förordningen 1978:881 om betalningssäkring för 
skatter, tullar och avgifter), anhängiggörs hos en annan kronofogde
myndighet än som avses där, under förutsättning givetvis att verkställighet 

inte sker i strid med nämnda' behörighetsbestämmelser. Detta överens

stämmer med vad som avses gälla i fråga om utmätning i allmänna mål. 

Bestämmelsen om samtidig verkställighet torde få praktisk betydelse 
främst då fråga samtidigt föreligger dels om verkställighet av betalnings

säkring dels om utmätning hos samma gäldenär. 

Vidare bör de allmänna reglerna om verkställighet i I och 2 kap. UB 

gälla. Det bör också klargöras att ett mål om verkställighet av betalnings
säkring liksom f.n. skall handläggas som ett allmänt mål (jfr I § första 

stycket utsökningskungörelsen).Dessutom bör meddelas en särskild före-
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skrift som begränsar möjligheten att genom betalningssäkring ta i anspråk 
lön eller annan förmån som kan vara föremål för utmätning i den ordning 
som anges i 7 kap. UB (jfr 16 kap. 13 §andra stycket UBl. 

I enlighet härmed anges i JO § första stycket i dess nya lydelse att i fråga 
om verkställighet av beslut om betalningssäkring tillämpas I och 2 kap. UB 
samt vad som föreskrivs om utmätning i 4 kap. 2-9 §§. 11 §första stycket, 
12-19 §§. 22 §första och tredje styckena, 24, 25 och 33-35 §§. 5 och 6 
kap. och 12 kap. 3-5 §§ UB. I en andra mening i samma stycke föreskrivs 
att mål om verkställighet av beslut om betalningssäkring handläggs som 
allmänt mål. Av sistnämnda föreskrift följer att endast sådana bestäm

melser i 2 kap. som gäller i allmänna mål är tillämpliga vid verkställigheten 
(jfr 2 kap. 30 § ). I andra stycket av JO § anges att lön eller annan förmån 
som avses i 7 kap. UB inte får tas i anspråk genom betalningssäkring innan 
den har betalats ut och kan utmätas. 

Beträffande rättsverkan av verkställd betalningssäkring föreskrivs f.n. i 
13 § att gäldenären inte får överlåta egendom som har tagits i anspråk 
genom betalningssäkring eller till skada för det allmänna förfoga över 
egendomen på annat sätt. Vidare anges i 14 §första stycket att i fråga om 
förmånsrätt på grund av verkställd betalningssäkring finns föreskrifter i 
förmånsrättslagen och att angående tidpunkten för förmånsrättens 
uppkomst gäller vad som är föreskrivet i fråga om utmätning. Enligt andra 
stycket i 14 §gäller beträffande fast egendom att en inskriven rättighet har 

företräde framför en fordran med förmånsrätt på grund av betalnings
säkring. om inskrivning har sökts före den dag då verkställigheten ägde 
rum. 

Det föreslås att bestämmelsen om förfogandeförbud tas upp som ett 
första stycke i 11 §. Därvid bör tillfogas en föreskrift om befogenhet för 
kronofogdemyndigheten att medge undantag från förbudet när särskilda 
skäl föreligger (jfr beträffande kvarstad 16 kap. 14 § första stycket UB). 
Anledning att medge undantag kan finnas t.ex. om viss egendom lämpligen 
bör säljas och bytas ut mot annan egendom som i stället får omfattas av 
betalningssäkringen. 

I fråga om verkan i övrigt av verkställd betalningssäkring hänvisas i 

andra stycket av 11 § i dess nya lydelse till vad som föreskrivs om 
utmätning i 4 kap. 29 §andra stycket. 30 och 31 §§och 12 kap. 6- JO§§ UB 

(jfr beträffande kvarstad 16 kap. 14 §andra stycket UB). Hänvisningen till 
4 kap. 30 § UB motsvarar de nuvarande bestämmelserna i 14 § första 

stycket andra meningen och andra stycket betalningssäkringslagen. Sist i 
11 § andra stycket har tagits upp en erinran om att det i förmånsrättslagen 
(se 8 §)föreskrivs att betalningssäkring ger förmånsrätt. 

I 11 § betalningssäkringslagen anges f.n., utöver den tidigare nämnda 
bestämmelsen att verkställigheten inte får omfatta försäljning av ianspråk

tagen egendom eller betalning av fordringen, att bestämmelsen i 183 § 3 
mom. UL om försäljning av lös egendom som är föremål för kvarstad 
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tillämpas i fråga om lös egendom. som har tagits i anspråk genom betal

ningssäkring. Nämnda bestämmelse i UL åsyftar egendom som förstörs 

eller hastigt faller i värde m.m. 1 den nya lydelsen av 11 §har som ett tredje 

stycke tagits upp en föreskrift som direkt reglerar detta fall. Där anges att 

lim lös egendom. som har tagits i anspråk genom betalningssäkring. hastigt 

faller i värde eller kräver alltför kostsam vård. den får på begäran av någon 

av parterna säljas i den ordning som gäller för utmält egendom (jfr be

träffande kvarstad 16 kap. 14 §tredje stycket UBl. 

I fråga om talan mot beslut som rör verkställighet av betalningssäkring 

föreskrivs f.n. i 12 * betalningssäkringslagen att bestämmelserna i UL om 

klagan över utmätningsmannens förfarande och över utslag i utsök

ningsmål gäller i tillämpliga delar samt att talan mot kronofogdemyndig

hetens beslut inte är inskränkt till viss tid. Det föreslås att hänvisningen till 

UL:s regler ersätts av en hänvisning till bestämmelserna i UB. Någon 

särskild föreskrift om tidsfristen för talan mot kronofogdemyndighetens 

beslut har inte ansetts behövlig. Förslaget innebär att sådan talan i 

allmänhet skall föras inom tre veckor från det att beslutet delgavs 

klaganden (jfr 18 kap. 7 § UB). Härigenom uppnås överensstämmelse med 

vad som gäller beträffande verkställighet av kvarstad. Det är tydligt att 

bestämmelserna om talan även avser en åtgärd av kronofogdemyndigheten 

som inte utgör beslut och som inverkar på någons rätt (jfr 2 kap. 21 § U Bl. 

I 15 § betalningssäkringslagen meddelas bestämmelser om s.k. betal

ningssäkringsed. De innebär att om vid förrättning för verkställighet av 

betalningssäkring någon tillgång för att säkerställa betalning av fordringen 

inte har anträffats eller om uppgiven tillgång är tvistig. gäldenären skall på 

begäran av kronofogdemyndigheten upprätta en förteckning över sina till

gångar och med ed bekräfta förteckningens riktighet. Härvid gäller 

bestämmelserna i lagen om utmätningsed i tillämpliga delar. vilket bl.a. 
innebär att saken handläggs av konkursdomaren. 

I det föregående har föreslagits att vid verkställighet av betalnings

säkring skall tillämpas bl.a. vad som föreskrivs i UB om en utmätnings
gäldcnärs skyldighet att lämna uppgifter om sina tillgångar och om förhör 

och om tvångsmedel i form av vite och häktning för att framtvinga 

uppgifter av utmätningsgäldenären. Med de möjligheter som kronofogde

myndigheten härigenom får att skaffa behövliga upplysningar om en betal

ningssäkringsgäldenärs tillgångar torde det inte finnas något behov av ett 

särskilt förfarande vid domstol, där motsvarande uppgifter kan begäras. 

Som har utvecklats närmare i motiven till 4 kap. 14 § UB har bestäm

melserna om,, utmätningsgäldenärens uppgiftsskyldighet i ett mål om 

utmätning ansetts kunna ersätta förfarandet med utmätningsed vid 

domstol. I enlighet härmed har i 2 § UBp föreslagits att lagen om utmät

ningsed upphävs. Av nu anförda skäl föreslås att även bestämmelserna om 

betalningssäkringscd i 15 § betalningssäkringslagen upphävs. 
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Övergångsbestämmelserna 

De nya bestämmelserna om verksliillighet av betalningssäkring sh.all i 

princip. pfl samma sätt som U Bi mål vilka direkt faller under U B. tillämpas 

även i mål som har anh~ingiggjorts före ikraftträdandet. Några övergångs

bestämmelser i detta hänseende torde inte behövas (jfr UBp). 

När kronofogdemyndigheten har meddelat ett beslut enligt betalnings

säkringslagen före ikraftträdandet av lagändringarna. bör i fråga om talan 

mot beslutet 12 *tillämpas i sin äldre lydelse. Detsamma gäller beträffande 

talan mot beslut av övercxckutor. även om beslutet meddelas efter ikraft

trädandet. Det föreslås en övergångsbestämmelse härom. 

Om en ansökan enligt 15 § om avläggande av betalningssäkringsed har 

gjorts hos konkursdomaren före ikraftträdandet av lagändringarna, bör 

ärendet få fullföljas (jfr 41 ~ första stycket UBp). En föreskrift härom 

föreslås. 

7.69 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1978:882) om säkerhet för :>katte
fordringar m.m. 

Enligt I § första stycket lagen om säkerhet för skattefordringar m.m. får 

kronofogdemyndigheten vid indrivning av en fordran i ett allmänt mål ta 

emot säkerhet i samband med att uppskov beviljas med betalning eller med 

en viss indrivningsätgärd. innebörden av beteckningen allmänt ml\.I i 

nämnda lag anges i andra stycket av paragrafen. Där sägs att med allmänt 

mål avses mål hos kronofogdemyndigheten om uttagande av skatt eller 
tull. staten tillkommande avgift eller liknande medel som får tas ut genom 

utmätning utan föregående dom, böter eller annat som drivs in i samma 

ordning som böter. avgift till statsverket enligt vattenlagen eller belopp 

som har erlagts av allmänna medel och enligt domstols beslut skall. åter

betalas till statsverket. Lydelsen överensstämmer med beskrivningen av 
allmänt mål i lagen om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, 

m.m. 

Tillämpningsområdet för lagen om säkerhet för skattefordringar m.m. 

bör överensstämma med vad som skall utgöra allmänt mål enligt UB. I 

kap. 6 § andra stycket UB innehåller en beskrivning av vad som avses med 

allmänt mål. Det är tydligt att vad som sägs där blir avgörande ävt:n för 

förevarande lags tillämpningsområde, om inte annat föreskrivs. På grund 

härav bör det endast anges att det i I kap. 6 § UB finns bestämmels1~r om 

vad som avses med allmänt mål. 

Det kan påpekas att beskrivningen av allmänt mål i 1 kap. 6 § UB kom

pletteras beträffande övergl'mgsförhållanden med en bestämmelse i 8 § 

UBp. Det är tydligt att även den bestämmelsen skall beaktas vid tillämp

ningen av nu förevarande lag. 
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7.70-74 Förslagen tiU lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt, 
lag om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lag om ändring i väg
traflkskattelagen (1973:601), lag om ändring i lagen (1976:339) om salu
vagnsskatt och lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa 
avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m. 

I dessa lagar föreslås att vad som sägs om införsellagen ändras till att 
gälla 15 kap. UB. I lagen om sjömansskatt föreslås även en annan mindre 
jämkning. 

8 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

I. lag om införande av utsökningsbalken, 
2. lag om ändring i lagen ( 1899: 12 s.9) om verkställighet i visst fall av 

utländsk domstols beslut, 
3. lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av 

dom som meddelats i Schweiz, 
4. lag om ändring i lagen ( 1977:595) cm erkännande och verkställighet av 

nordiska domar på privaträttens område, 
5. lag om ändring i lagen (1939:6) om frihet från kvarstad och skingrings

förbud för vissa Iuftfartyg, 
6. lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbets

konflikter, 
7. lag om ändring i föräldrabalken, 
8. lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värde

handlingar, 

9. lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden 
rörande dödsbo, 

10. lag om ändring i jordabalken, 
11. lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyres

nämnder, 
12. lag om ändring ijordförvärvslagen (1979:230), 
13. lag om ändring i lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 

m.m., 

14. lag om ändring i lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att 
förvärva fast egendom m.m., 

15. lag om ändring i lagen (1925:221) om bulvanförhållande i fråga om 
fast egendom, 

16. lag om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa 

servitut, 
17. lag om ändring i lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till 

gruvam.m., 
18. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719), 

17 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr84 
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19. lag om ändring i fastighetsbildningslagen < 1970:988). 
20. lag om ändring i lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, 
21. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred. 
22. lag om ändring i lagen (1952:166) om häradsallmänningar, 
23. lag om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland 

och Dalarna, 
24. lag om ändring i lagen ( 1919:426) om flottning i allmän flottled, 
25. lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögcnhetsrättens område, 
26. lag om ändring i lagen (1845:50 s. I) om handel med lösören, som 

köparen låter i säljarens vård kvarbliva, 
27. lag om ändring i konsumentkreditlagen (1977:981), 
28. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m .fl., 
29. lag om ändring i lagen (!927:77) om försäkringsavtal, 

30. lag om ändring i lagen ( 1927:56) om nedsättning av pengar hos 
myndighet, 

31. lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen 
handling, 

32. lag om ändring i lagen (1972: 180) om avrundning av vissa fordringar 
till helt krontal, m.m .. 

33. lag om ändring i fönnånsrättslagen (1970:979), 
34. lag om ändring i lagen! 1966:454) om företagsinteckning, 
35. lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. I), 

36. lag om ändring i lagen ( 1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, 
37. lag om ändring i lagen ( 1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 

1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luft
fartyg, 

38. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), 
39. lag om ändring i växellagen ( 1932: 130), 
40. lag om ändring i checklagen ! 1932: 131), 
41. lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385), 
42. lag om ändring i lagen (1970:5%) om förenklad aktiehantering, 

43. lag om ändring i lagen (1934:239) om bulvanförhållande i fråga om 
aktier i vissa bolag, 

44. lag om ändring i patentlagen (1967:837), 

45. lag om ändring i mönsterskyddslagen ( 1970:485), 
46. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392), 
47. lag om ändring i brottsskadelagen ( 1978:413), 
48. lag om ändring i trafikskadelagen ( 1975: 1410). 

49. lag om ändring i lagen 0967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, 
50. lag om ändring i förordningen ( 1967:666) om tillägg till vissa trafik

livräntor, som utgår av statsmedel. m.m., 

51. lag om ändring i lagen (1973: 214) om tillägg till vissa ansvars
livräntor, 
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52. lag om ändring i kungörelsen ( 1971: 14) om tillägg till vissa statliga 

skadelivräntor. m.m., 

53. lag om ändring i konkurslagen ( 1921 :225), 

54. lag om ändring i lagen ( 1970:741) om statlig löncgaranti vid konkurs, 

55. lag om ändring i brottsbalken, 

56. lag om ändring i rättegångsbalken. 

57. lag om ändring i lagen ( 1929: 145) om skiljemän. 

58. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972:429). 

59. lag om ändring i lagen ( 1974:371) om rättegången i arbetstvister. 

60. lag om ändring i förvaltningslagen ( 1971 :290). 

61. lag om ändring i lagen ( 1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. 

62. lag om ändring i lagen ( 1%2:381) om allmän försäkring, 

63. lag om ändring i rennäringslagen ( 1971:437). 

64. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar. 

65. lag om ändring i lagen ( 1976:206) om felparkeringsavgift. 

66. lag om ändring i förfogandelagen ( 1978:262), 

67. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272), 

68. lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter. 

tullar och avgifter. 
69. lag om ändring i lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar 

m.m .. 
70. lag om ändring i lagt:n (1958:295) om sjömansskatt. 

71. lag om ändring i lagen ( 1968:430) om mervärdeskatt. 

72. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601), 

73. lag om ändring i lagen (1976:339) om saluvagnsskatt. 

74. lag om ändring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring, m.m. 

9 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Förslag till 
Lag om införande av utsökningsbalken 

Härigenom förordnas som följer. 

Ikraftträdandet ai• balken 

Bilaga I 260 

Bilaga I 
Lagberedningens förs/ag 

I § Den nu antagna utsökningsbalken och denna lag träder i kraft den l 

januari ... 

2 § Genom balken upphävs med den begränsning som följer av denna 

lag 

utsökningslagen (1877 :31 s. I), 
förordningen ( 1877 :31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och 

vad i avseende därå iakttagas skall, 

lagen ( 1921 :244) om utmätningsed, 

lagen ( 1949 :249) om upphörande i vissa fall av den verkan, tredskodom 

eller utslag i lagsökningsmål enligt 77 a § utsökningslagen medfört, 
införsellagen ( 1968:621 ), 
lagen I 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. 
Vidare upphävs 

förordningen ( 1844 :46 s. 2) om upphörande av vissa särskilda dom
stolar, 

förordningen (1855 :66 s. I) angående handelsböcker och handdsräk

ningar och 

förordningen (1863 :5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets 

beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat. 

3 § I fråga om ansökan enligt lagen ( 1921 :244) om utmätningsed som 

inkommit till konkursdomaren före balkens ikraftträdande skall nämnda 
lag alltjämt tillämpas. 

Beträffande handclsräkning som utfärdats medan förordningen 
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( 1855 :66 s. I) angående handelsböcker och handelsräkningar var gällande 

skall denna alltjämt tillämpas. 

4 § I stället för förordningen ( 1863 :5 s. 3) angående förnyande av 

svensk myndighets beslut, som förlorat sin exekutiva kraft i främmande 

stat, skall gälla, att om så lång tid har förflutit sedan svensk domstol eller 
annan svensk myndighet ålagt betalningsskyldighet att hinder möter för 

verkställighet i främmande stat, får hovrätt efter gäldenärens hörande 

förnya betalningsåläggandet, om ej särskilda skäl föranleder till annat. 

Ansökan som enligt nämnda förordning har gjorts hos länsstyrelsen 
skall prövas i den ordning som anges i förordningen. 

Gemensamma övergångsbestämmelser 

S § Bestämmelserna i 1 § utsökningslagen (1877:31s.1) skall alltjämt 

gälla i fråga om ärenden som enligt vad som sägs nedan skall handläggas 

av överexekutor, om ej regeringen förordnar annat. 

6 § Ärende som vid balkens ikraftträdande är anhängigt hos överexeku

tor handläggs enligt äldre lag men avgörs enligt vad som i balken sägs om 

motsvarande ärende hos kronofogdemyndigheten, om ej annat föreskrivs 

nedan. överexekutor får fälla till vite som han förelagt. 
Ärende som ej avser klagan över utmätningsmans förfarande får, om 

det finnes lämpligt, av överexekutor överlämnas till kronofogdemyndig

heten för handläggning enligt balkens bestämmelser. 

7 § Ärende som vid balkens ikraftträdande är anhängigt hos kronofog

demyndigheten handläggs och avgörs enligt balkens bestämmelser, om ej 

annat föreskrivs nedan. 

8 § Vad som i balken föreskrivs om villkor för verkställighet eller 
handräckning inverkar ej på giltigheten av åtgärd som vidtagits före 
balkens ikraftträdande, om ej annat sägs. 

övergångsbestämmelse till 2 kap. 

9 § Vad som i balken sägs om tomträtt gäller även vattenfallsrätt som 
upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom. 

Övergångsbestämmelser till 3 kap. 

10 § I fall då enligt särskild lag dom eller beslut får verkställas 

omedelbart sker verkställigheten som om avgörandet vunnit laga kraft, 

om ej annat följer av samma lag. 

11 § När dom eller beslut enligt förordnande som meddelats med stöd 

av annan lag än rättegångsbalken får verkställas utan hinder av att 

avgörandet ej har vunnit laga kraft, kan kronofogdemyndigheten vid 
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tillämpning av 3 kap. 11 § andra stycket i balken föreskriva, att siikcrhet 

skall ställas för skadestånd om domen eller beslutet ändras. 

12 § l fråga om domstols förordnande att dom eller beslut får 
verkställas utan hinder av att avgörandet icke äger laga kraft är 42 § 

2 mom. utsökningslagen ( 1877:31 s. I) alltjämt tillämpligt, om förord

nandet meddelats före balkens ikraftträdande. 

13 § Beträffande verkställighet av sådana beslut av överexekutor som 
avses i 51 och 52 § § utsökningslagen (1877 :31 s. I) gäller vad som i 
balken sägs om underrätts dom. I fråga om annat bt'slut av övcrexekutor 

tillämpas 46 § 3 och 4 mom. samt 53 och 21 0 § § nämnda lag. 

14 § För fordran på grund av inrop av lös egendom som före balkens 

ikraftträdande skett vid offentlig auktion får verkställighet alltjämt äga 

rum enligt 55 § utsökningslagen (l 877 :3 \ s. \ ). 

Övergångsbestämmelser till 5- 7 kap. 

I 5 § Bestämmelserna i 5 kap. 15 § i balken gäller ej, när fordran har 

före balkens ikraftträdande fastställts till betalning i annat fall än som 
avses i 77 a § utsökningslagen ( 1877 :31 s. I). 

16 § I fråga om verkan av föreläggande som meddelats enligt 69 eller 
91 a § utsökningslagen (1877 :31 s. 1) eller 5 § lagen (1971 :494) om 

exekutiv försäljning av fast egendom gäller äldre lag. 

17 § Har ansökan om utmätning gjorts före balkens ikraftträdande, skall 
vid tillämpning av 5 kap. 26 § i balken dagen för ikraftträdandet räknas 

som fristdag. 

18 § Bestämmelserna i 5 kap. 33-35 §§ i balken får tillämpas även när 

utmätning skett före balkens ikraftträdande. 

19 § Bestämmelsen i 6 kap. 12 § första stycket i balken är ej tillämplig i 

fall då hyresvärd eller jordägare enligt 34 § lagen ( 1970 :99 5) om inför

ande av nya jordabalken har rätt att kvarhålla egenc..lom till säkerhet för 

fordran hos hyresgäst eller arrendator. 

20 § De bestämmelser som i 6 kap. I § 6 och 7 kap. 3 § andra stycket i 

balken meddelas om bostadsrätt har motsvarande. tillämpning på sådan 

andelsrätt i förening, som ej är bostadsrättsförening, handelsbolag eller 

aktiebolag med vilken följer rätt att besitta eller hyra lägenhet. 

Övergångsbestämmelser till 9 - 13 kap. 

21 § Om utmätning skett enligt äldre lag i fall då verkställighet ej ännu 
skulle ha varit tillåten enligt balken, får egendomen ej säljas, när hinder 

mött enligt den äldre Jagen. 
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22 § Bestämmelserna i 9 kap. 12 § i balken är ej tillämpliga pä fordran 
som avses i 5 § första stycket I förmånsriittslagen ( 1970:9791. om 

utmätning har skett före balkens ikraftträdande. 
Är utmätt egendom sadan som enligt punkt 3 b övergfmgsbt'stiimmcl

serna till lagen ( 1966:454) om företagsinteckning häftar för beviljad ellt'r 

sökt förlagsinkckning och skall egendomen under konkurs sälJaS pa 
auktion enligt 11 t:'ller 12 kap. i balken, skall borgenären underrättas och 

fordran som anmäls upptagas i sakägart"örtcckning. 
Om utmätt skepp, som enligt punkt 2 övergångsbestämmt'lserna till 

lagen ( 1973:1067) om ändring i lagen ( 1966:454) om fört'lagsinteckning 

omfattas av sådan inkckning, skall säljas på auktion enligt 11 kap. i 

balken, skall horgcnärl·n underrättas och fordran som anmäls upptagas 1 

sakägarförtccknmg. även om auktionl'n ej äger rum under konkurs. 

23 § Om gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning i hans 

luftfartyg eller därtill hörande reservdelar blivit utmätt och ärrnde om 

avskrivning på inteckningshandlingen har upptagits på inskrivningsdag 

före balkens ikraftträdande, skall 10 kap. 17 § i balken tillämpas med 

avseende på ny handling som svarar mot det avskrivna beloppet. 

När gäldenärens rätt till inteckning i hans luftfartyg eller därtill hör

ande reservdelar eller till andel däri har utmätts före balkens ikraft
trädande, skall den tid inom vilken sökanden har att framställa yrkande 

enligt I 0 kap. 15 § räknas från ikraftträdandet. 

24 § Om skuldebrev som enligt äldre bestämmelser är intecknat i fartyg 

eller fast egendom pantförskrivs enligt 10 kap. 16 § i balken. upphör 

personligt betalningsansvar på grund av skuldebrevet. 

25 § Bestämmelserna i 11 kap. i balken om tillägg enligt 264 § sjölagen 
( 1891 :35 s. 1) tillämpas beträffande ränta, som enligt punkt 14 eller 15 
övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om ändring i sjölagen 
skall i stället för sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet av inteckning 

enligt äldre lag. 
Vad som i balken sägs om registrerat skepp skall även gälla 1 fråga om 

båt som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen ( 1973: I 064) 
om ändring i sjölagen är upptagen i skeppsregistret. 

26 § Bestämmelserna i 13 kap. i balken om tillägg enligt 6 kap. 3 § 

jordabalken tillämpas beträffande ränta, som enligt 26 eller 27 § lagen 

( 1970:995) om införande av nya jordahalkl'n skall i stället för sådant 

tillät;J:! beräknas på kapitalheloppd av inteckning enli!(t äldre lag. 

Vid tillämpning av förstnämnda kap. anses fordran. för vilken fast 

egendom vid tiden för bevakningssammanträdet utan inteckning häftar 
enligt l l kap. 2 § äldre jordabalken, såsom fordran som är förenad med 

panträtt. Därvid gäller att fordringen skall betalas kontant. törsta stycket 

ovan har motsvarande tillämpning beträffande ränta på sådan fordran. 
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27 § Enligt äldre bestämmelser intecknad ränta eller annan sådan 
fordran som icke är bestämd till kapitalet upptages i sakägarförteckning 

enligt balkens regler om fordran med panträtt och beräknas därvid till det 

belopp som efter en räntefot av fem procent om året utgör fordringens 

värdt• p;i t illträdesdagen. Är fråga om livränta, skall dock beräkningen 
sk<: med ledning av 3 § lagen ( 196 7 :53 l) om tryggande av pension.;;utfäst

clse m.m. 

28 § De bestämmelser som i 13 kap. i balken meddelas om nyttjande

rätt, servitut och rätt till elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild 

rättighet som på grund av upplåtelse enligt äldre bestämmelser besvärar 

fast egendom. 

29 § Skall ersättning utgå till innehavare av rätt till avkomst dkr annan 

förman som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och icke 

bibehålles vid försäljning av cgt·ndomen, beräknas utdelning för det 

kapitalvärde vartill förmånen i pengar eller varor efter ortens pris 

beräknas uppgå på tillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning 

har därvid 27 § motsvarande tillämpning. 

Ö~·ergångsbestammelser till 14 och 15 kap. 

30 § När exekutiv försäljning ägt rum eller utmätt fordran har indrivits 

före balkens ikraftträdande, skall äldre lag tillämpas i de avseenden som 
regleras i 14 och 15 kap. i balken. 

Vad som i I 53 § utsökningslagen (1877 :31 s. I) sägs om återvinning 

skall all !Järn t gälla när beslut om fördelning meddelats enligt äldre lag. 

Övergångsbestämmelser till 1 7 kap. 

31 § Reseförbud som meddelats enligt 187 § utsökningslagen ( 1877:31 

s. I) skall upphöra att gälla, när balken träder i kraft. 

I fråga om skingringsförbud som meddelats enligt 180 eller 181 § 
utsökningslagen skall tillämpas vad som i 17 kap. i balken sägs om 

kvarstad. 

I övrigt skall beträffande handräckning som beviljats av överexekutor 

tillämpas vad som i balken sägs om handräckning som beviljats av rätten. 

Fråga om hävande av säkerhetsåtgärd skall dock prövas av kronofogde

myndigheten eller rätten enligt vad som sägs i 17 kap. 16 §i balken. 

32 § Vad som i annan lag eller författning är föreskrivet om skingrings

förbud skall i stället avse kvarstad enligt 1 7 kap. i balken. 

I fräga om handräckning som överexekutor före balkens ikraftträdande 

beviljat enligt annan lag dler författning än utsökningslagen ( 1877:31 

s. 1) har bestämmelserna i 31 §motsvarande tillämpning. 

33 § Angående anmälan av beslut om kvarstad eller skingringsförbud för 
anteckning i register förordnar regeringen. 
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övergångsbestämmelse till I 8 kap. 

34 § När utmätning, annan verkställighet eller handräckning ägt rum 
före balkens ikraftträdande, skall äldre lag tillämpas i de avseenden som 
regleras i 18 kap. 1-23 §§i balken. 

övergångsbestämmelser till 19 kap. 

35 § I fråga om fullföljd av talan mot beslut som meddelats av 
utmätningsman före balkens ikraftträdande och förfarandet hos överexe
kutor i ärendet skall äldre lag tillämpas. Bestämmelsen i 20 I § 4 mom. 
utsökningslagen ( 18 77 :31 s. I) gäller dock endast om egendom som avses 
där har sålts före balkens ikraftträdande. 

Angående fullföljd i fall då talan mot utmätningsmans beslut ej är 
inskränkt till viss tid äger regeringen förordna, att talan skall föras hos 
hovrätten i stället för överexekutor. 

36 § Angående fullföljd av talan mot beslut av överexekutor och 
förfarandet i hovrätten i målet tillämpas äldre lag. 

I fråga om fullföljd till högsta domstolen i sådant mål skall också äldre 
lag tillämpas. 

Andra bestämmelser 

37 § Vad som i särskild lag eller annan författning sägs om utmätnings
man skall i stället gälla kronofogdemyndigheten. 

Talan mot beslut som efter balkens ikraftträdande meddelas av 
kronofogdemyndigheten enligt sådan lag eller författning skall föras hos 
hovrätten i stället för överexekutor. 

38 § Ärenden som enligt särskild lag eller annan författning skall prövas 
av överexekutor skall i stället upptagas av kronofogdemyndigheten, om ej 
annat sägs. 

Om sådant ärende är anhängigt hos överexekutor vid balkens ikraft
trädande, skall det handläggas enligt äldre lag. 

Ärende som ej avser klagan över myndighets beslut får av överexekutor 
överlämnas till kronofogdemyndigheten, om det finnes lämpligt. 

39 § Bestämmelserna i 3 5 och 36 § § gäller i tillämpliga delar även i fall 
som avses i 37 och 38 §§. 

40 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelse i balken eller denna lag, tillämpas i stället 
den nya bestämmelsen. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i vism fall av 
utländsk domstols beslut 

Härigenom förordnas, att i 2 och 3 § § lagen (l 899 :12 s. 9) om 
verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut' ordet "överexeku

tor" skall bytas ut mot "kronofogdemyndigheten". 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av 
dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge 

Härigenom förordnas, att i 5, 8 och 9 §§ lagen (1932:540) om 

erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, 

Finland, Island eller Norge, ordet "överexekutor" skall bytas ut mot 

"kronofogdemyndigheten". 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Förslag till 
Lag om ändring i växellagen (1932:130) 

Härigenom förordnas, att 95 § växellagen (1932:130) skall upphöra att 

gälla vid utgången av ... 

Förslag till 
Lag om ändring i checklagen (1932:131) 

Härigenom förordnas, att 7 3 § checklagen (193 2 :131) skall upphöra att 
gälla vid utgången av ... 

1 Senaste lydelse av 2 § 
1909:21 s. 2 och av 3 § 
1927:70. 
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Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom förordnas, att 21 kap. 11 § föräldrabalken skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

21 kap. 

11 §I 

Beträffande parts skyldighet att 
ersätta motparts kostnader i ären
de enligt detta kapitel äga utsök
ningslagens bestämmelser om kost
nader i utsökningsmål hos överexe
kutor motsvarande tillämpning. 

Länsrätten bestämmer enligt vad 
som finnes skäligt i vad mån part 
skall ersätta motparts kostnader i 
ärende enligt detta kapitel. 

Kostnad för utförande av uppdrag enligt 2 § första stycket andra 
punkten, hämtning eller omhändertagande av barn och läkarundersök

ning bt>talas av allmänna medel. Fråga om ersättning för sådan kostnad 
prövas av länsrätten. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari ... 

Förslag till 
Lag om ändring i uppbördsförordningen (1953:272) 

Härigenom förordnas i fråga om uppbördsförordningen (1953:272),1 
dels att i 65 och 66 § § hänvisningen till "införsellagen" skall bytas ut 

mot hänvisning till "4 kap. utsökningsbalken", 

dels att i 68 § 6 mom. hänvisningen till "65 § utsökningslagen" skall 
bytas ut mot hänvisning till "6 kap. I - 3 § § utsökningsbalken", 

dels att 59 och 60 § § skall ha nedan angivna lydelse. 

Ntn•arande lydelse Föresla!(en /yde/sr 

59 § 

Det åligger utmätningsman att Det åligger utmätningsman att 
verkställa indrivning av skatt. Där
vid får utmätning och införsel äga 

rum enligt vad som sägs i 60 §. 

verkställa indrivning av skatt. 

Bestämmelserna om indrivning av skatt äger motsvarande tillämpning 

1 St•nastc lytklst· 
1971 :305. 
1 Omtryckt 1972:75. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen (vdelse 

på indrivning av restavgift, tilläggsavgift eller ränta enligt denna förord
ning. 

60 § 

1 mom. Vad i 6 § utsöknings/a
gen stadgas om jäi• mot utmätnings

man gälle ock med avseende å den, 
som förrättar utmätning för skatt. 

2 mom. Vid utmätning för skatt 
skola, med de förbehåll som i 3 
mom. sägs, lända till efterrättelse 
utsöknings/agens föreskrifter om 
verkställighet av utmätning och vad 
därvid må undantagas, om utmätt 
egendoms försäljning, om fördel
ning av medel, som till följd av ut
mätning influtit, samt om klagan 
över utmätningsmans förfarande. 

3 mom. 2 Bestämmelserna i 88 c § 
och 198 § 3 mom. utsöknings
/agen, 11 § lagen (19 71 :494) om 
exekutiv försäljning a1• fast egen
dom, 3 § lagen (1973:1130) om 
exekutiv försäljning av registrerat 
skepp m. m. samt 3 § lagen 
(1971 :500) om exekutiv försäljning 
av luftfartyg m.m. skola icke äga 
tillämpning vid utmätning för 
skatt. 

4 mom. Införsel enligt införsel
/agen får äga rum vid indrivning av 
restförd skatt och avgift som anges 
i I § första stycket denna förord
ning. 

1 mom. Bestämmelserna i 5 kap. 
JO§. 9 kap. 5 §, 11 kap. 3 §. 12 
kap. 1 § jämförd med 11 kap. 3 § 
samt 13 kap. 11 § utsökningsbal
ken skola icke äga tillämpning vid 
utmätning för skatt. Best.iimmel
serna om handräckning i 1 7 kap. 
utsökningsbalken skola ej heller 
tillämpas beträffande skatt. 

2 mom. Införsel enligt 4 kap. ut
sökningsbalken får äga rum vid in
drivning av restförd skatt och avgift 
som anges i I § första stycket den
na förordning. 

För skatt eller avgift, som på grund av föreskrift i annan författning 
skall indrivas i samma ordning som skatt enligt denna förordning, får 
införsel äga rum endast om det är särskilt föreskrivet. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

2 Senaste lydelse 
1973:1135. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbe
komma allmänna handlingar 

Härigenom förordnas i fråga om lagen (193 7 :249) om inskränkningar i 
rätten att utbekomma allmänna handlingar, 

dels att 36 § skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 35 b §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

35 b § 

Handling i ärende angående 
i•erkställighet eller handräckning 
enligt utsökningsbalken må, i den 
mån den om enskild innehåller 
upplysning, vars röjande medför 
intrång i privatlivets helgd eller 
risk för personlig säkerhet, ej utan 
hans samtycke utlämnas till annan 
förrän sjuttio år förflutit från 
handlingens datum. Innehåller 
handling i ärende som nu sagts 
upplysning om näringsidkares af
färs- eller driftförhållanden, vars 
offentliggörande kon vara till men 
för honom, må handlingen ej utan 
hans samtycke utlämnas förrän tju
gu år förflutit från handlingens 
datum. 

Hålles förhandling i hovrätten 
eller högsta domstolen, gäller 
36 §. 

36 § 1 

Har förhandling i mål vid domstol hållits inom stängda dörrar, må 
protokoll över sådan förhandling jämte annan dylik uppteckning samt 
därvid företedda handlingar icke utan domstolens tillstånd utlämnas, 
innan målet blivit skilt från dess handläggning. Domstolen äger ock i 
avbidan på sådan förhandling besluta att handlingar, som inkomma i 
målet, icke utan dess tillstånd må utlämnas; har förhandling hållits inom 
stängda dörrar, må sådant beslut meddelas beträffande handlingar, som 
därefter inkomma. 

Förekommer, då domstolen skil- Förekommer, då domstolen skil-

1 Senaste lydelse 
1965:185. 
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Nm•arande lydelse 

jer målet från sig, handling som 
enligt första stycket ej må utläm
nas, äger domstolen förordna att 
handling som nu sagts så ock dom 
eller beslut, som avkunnats inom 
stängda dörrar, e_j må utan dom
stolens tillstånd utlämnas, innan 
viss tid förflutit, i intet fall längre 
än sjuttio år från dagen för förord
nandet. Är handlingen sådan att 
den enligt bestämmelse i 1 - 34 § § 
eller föreskrift, som meddelats 
med stöd därav, ej må utlämnas 
till envar, må domstolens förord
nande innehålla att vad sålunda är 
stadgat om handlingens utlämnan
de skall äga tillämpning. 
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Föreslagen lydelse 

jer målet från sig, handl:ing som 
enligt första stycket ej må utläm
nas, äger domstolen förordna att 
handling som nu sagts så ock dom 
eller beslut, som avkunnats inom 
stängda dörrar, ej må utim dom
stolens tillstånd utlämnas, innan 
viss tid förflutit, i intet fall längre 
än sjuttio år från dagen för förord
nandet. Är handlingen sådan att 
den enligt bestämmelse i 1-35 b 
§ § eller föreskrift, som meddelats 
med stöd därav, ej må utlämnas 
till envar, må domstolens förord
nande innehålla att vad sålunda är 
stadgat om handlingens utlämnan
de skall äga tillämpning. 

Fullföljes talan i mål, vari förordnande enligt andra stycket gäller, må ej 
heller handlingar, som därefter inkomma eller hos högre rätt upprättas i 
målet, utan rättens tillstånd utlämnas, innan förhandling i målet hållits 
eller, då förhandling ej äger rum, rätten skilt målet från sig. På högre rätt 
ankommer, då rätten skiljer målet från sig, ej mindre att pröva 
förordnande som lägre rätt meddelat än även, om anledning därtill finnes, 
att med avseende å den högre rättens handlingar i målet meddela 
förordnande enligt andra stycket. 

Ar på grund av förordnande 
enligt 2 § 4 mom. tredje stycket 
tryckfrihetsförordningen allenast 
viss myndighet behörig att pröva 
fråga om handlings utlämnande, 
må domstol icke utan denna myn
dighets samtycke lämna tillstånd 
till utlämnande. 

Är på grund av förordnande 
enligt 2 kap. J 4 § andra stycket 

tryckfrihetsförordningen allenast 
viss myndighet behörig atr pröva 
fråga om handlings utlämnande, 
må domstol icke utan denna myn
dighets samtycke lämna tillstånd 
till utlämnande. 

Protokoll över förhandling jämte annan dylik uppteckning i rnål vid 
domstol samt handlingar, som företetts vid förhandlingen, så ock beslut 
och dom i målet må ej hemlighållas i vidare mån än som följer av denna 
paragraf. 

Vad i denna paragraf är stadgat om mål skall äga motsvarande 
tillämpning beträffande ärende. 

Denna lag träder i kraft den I januari. .. 
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Härigenom förordnas i fråga om rättegångs balken, 1 
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dels att i 12 kap. 3 § ordet "utmätningsman" och i 38 kap. 5 § ordet 

"utmätningsmannens" skall bytas ut mot "kronofogde" och "kronofog

demyndighetens", 

dels att i 16 kap. 6 § ordet "reseförbud", i 49 kap. 4 §, 50 kap. 8 §, 5 2 

kap. 7 §och 55 kap. 8 § ordet "skingringsförbud" samt i 50 kap. 5 § och 
5 5 kap. 5 § orden "eller skingringsförbud" skall utgå, 

dels att 10 kap. 17 §, 15 kap., 17 kap. 14 §, 25 kap. I och 3 §~. 26 
kap., 27 kap. I 0 §, 30 kap. 12 § och 33 kap. 5 § skall ha nedan angivna 

lydelse. 
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10 kap. 

17 §2 

Ej vare på grund av vad i detta kapitel stadgas rätten behörig att 

upptaga: 

I. tvist, som skall upptagas av annan myndighet än domstol eller av 

särskild domstol eller enligt lag eller författning skall omedelbart prövas 

av skiljemän; 

2. tvist, som skall väckas vid viss domstol, om denna enligt lag eller 

författning är ensam behörig att upptaga sådan tvist; 

3. tvist, som enligt lag må upptagas allenast av vissa särskilda 

tingsrätter, om tvisten väckes vid annan domstol; 

4. tvist, som avses i 9 eller 10 § eller eljest enligt lag skall upptagas av 

domstol, som där sägs, om tvisten väckes vid annan domstol: 
5. äktenskapsmål; 
6. tvist, som angår utmätt lös 6. tvist, som angår utmätt egen-

egendom eller giltigheten av lös- dom och för vilken behörig dom-
öreköpsavhandling och för vilken 3tol är särskilt stadgad; eller 

behörig domstol är särskilt stadgad; 

eller 
7. tvist, som är av beskaffenhet att kunna utan stämning upptagas av 

domstol. 
Ej heller må på grund av vad i detta kapitel stadgas talan väckas vid 

domstol av annan ordning än den som för tvistens upptagande är i lag 

föreskriven; vad nu sagts gälle dock ej tvist, som avses i 13 §. 
Yrkande om kvittning för fordran må icke upptagas av domstol, som 

enligt första stycket ej ägt upptaga tvist angående samma fordran. 1 Senaste lydelse av 12 
kap. 3 § 1956 :230, 49 
kap. 4 § 1972:430, 55 
kap. 5 § 1947:616. 
2 Senaste lydelse 
1970:1002. 
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15 kap. 

Om kvarstad, skingringsförbud och 

annan handräckning 

Har part, som i rättegång yrkat 
betalning för fordran, visat sanno

lika skäl för sin talan och kan skäli

gen befaras, att motparten genom 
att avvika eller genom att undan
skaffa egendom eller annorledes 
undandrager sig att gälda vad ge
nom domen kan antagas komma 
att åläggas honom, må kvarstad 
läggas å så mycket av hans lösa 
egendom, som svarar mot skulden, 
eller ock, om det är tillfyllest, egen
domen ställas under förbud att säl
jas eller skingras. Skingringsförbud 
må ock meddelas å fast egendom, 
sorn tillhör motparten. 

Ki•arstad eller skingringsförbud 
må även läggas å egendom, till vil
ken part i rättegång påstått bättre 
rätt, om han visat sannolika skäl för 
sin talan och det skäligen kan befa
ras, att motparten undanskaffar, 
förstör eiler väsentligt försämrar 
egendomen. 

Finne.r lös egendom, som ställes 
under skir.gringsförbud, hos tredje 
man, mil denne förbjudas att utgiva 
egendomen. 

2 § 

Har part, som i rättegång yrkat 
betalning för fordran, visat sanno
lika skäl för sin talan och kan skäli
gen befaras, att motparten begiver 
sig från riket utan att efterlämna 
känd egendom, som svarar mot 
hans gäld, må förbud meddelas 
honom att avresa från orten, med 
mindre han ställer pant eller borgen 
för skulden. Reseförbud vare ej gäl-

§ 

Om kvarstad och annan handräck
ning 

Har part, som i rättegång yrkat 

betalning för fordran, visat sanno
lika skäl för sin talan och kan skäli

gen befaras, att motparten undan
drager sig att betala sin skuld, må 
förordnas om kvarstad på så myc
ket av hans egendom att fordringen 
kan antagas bliva täckt. 

2§ 

Har part, som i rättegång påstått 
bättre rätt till viss egendom, visat 
sannolika skäl för sin talan, må för
ordnas om kvarstad på egendomen, 
om det skäligen kan befaras att 
motparten undanskaffar, väsentligt 
försämrar eller på annat sätt förfo
gar över den till skada för parten. 
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lande utöver tre månader efterdel
givningen. Har meddelat reseför

bud före nämnda tids utgång häi•ts 
eller eljest upphört att gälla, må 
nytt reseförbud avse allenast åter

stoden av !agda tid. 
I beslut om reseförbud skall an

givas den ort, där den, mot vilken 
förbudet gäller, skall uppehålla sig, 
samt erinras om påföljden för över
trädelse av förbudet. Överträdes 
reseförbud, äge rätten på yrkande 
av parten förordna, att motparten 

skall återhämtas och under den tid 
förbudet gäller hållas i häkte. 

Har part i rättegång visat sanno

lika skäl för sin talan och kan skäli
gen befaras, att motparten genom 

att utöva viss verksamhet elkr före
taga eller underlåta viss handling el

ler genom annat sitt förhållande 
hindrar eller försvårar domens 
verkställande eller väsentligt för
ringar dess värde för parten, må vid 
vite förbud eller annat föreläggan
de meddelas motparten eller för
ordnas om egendoms förvaltning av 
god man eller om annan åtgärd, 
som finnes erforderlig för säkerstäl
lande av partens rätt. Föreläggande 
eller förordnande, som nu sagts, må 
ock meddelas, om det i annat fall är 
för parten av synnerlig vikt och 
det ej länder motparten till väsent
ligt förfång. 

Finnes i rättegång om bättre rätt 
till egendom part hava egenmäktigt 

skilt motparten från egendomen el
ler eljest själv tagit sig rätt, må för
ordnas, att besittning eller annat 
förhållande, som rubbats, genast 
skall återställas. 

18 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 84 

3 § 

4§ 
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Har part. i annat fall än som avses 

i 1 eller 2 §. i rättegång visat sanno
lika skäl för sin talan och kan skäli
gen befaras, att motparten genom 
att utöva viss verksamhet eller före
taga eller underlåta viss handling 
hindrar eller försvårar utövningen 
av partens rätt eller väsentligt för
ringar dess värde, må förordnas om 

lämplig åtgärd för att säkerställa 
partens rätt. 

A tgärd enligt första stycket må 
innebära förbud att utöva viss i·erk
samhet eller annat föreläggande 
att beakta partens anspråk vid vite, 
förordnande av syssloman eller 
meddelande av föreskrift, som är 
ägnad att på annat sätt förebygga 
intrång i partens rätt. 

Finnes i rättegång, att part egen

mäktigt rubbat motpartens besitt
ning eller vidtagit annan olovlig åt
gärd beträffande lös eller fast egen

dom eller på annat sätt olovligen 
hindrar motparten i utövningen av 
rätt till viss egendom, må omedel-
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5 § 
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bart förordnas, att besittning skall 

återställas eller annan rättelse ske. 

Beslut om åtgärd, som avses i detta kapitel, meddelas av den rätt, där 

rättegången är. 

fråga om sådan åtgärd må upptagas allenast på yrkande av part. 

Yrkande må ej bifallas, med mindre tillfälk lämnats motparten att 

yttra sig däröver. Är fara i dröjsmål, må dock rätien omedelbart bevilja 

åtgärden att gälla, till dess annorlunda förordnas. 

Åtgärd, som avses i 1, 2 eller 

3 §, må ej beviljas, med mindre 

part, som begärt åtgärden, hos 

rätten ställa pant eller borgen för 

skada, som kan tillskyndas motpar

kn. Finnes parten ur stånd att stäl

la sådan säkerhet och har han visat 

synnerliga skäl för sin talan, må 

rätten befria honom därifrån. Från 
ställande ai· säkerhet vare kronan 
fri. Om pant och borgen gälle vad i 

utsöknings/agen är stadgat. 

6 § 

A terkallas eller förfaller talan, 
för vars säkerställande åtgärd enligt 

1, 2 eller 3 § meddelats, eller har, 

då ca/an a1•ser fordran, ställts pant 

eller borgen eller förekomma eljest 
ej längre skäl för åtgärden, skall den 
av rätten omedelbart hävas. Då 

målet avgöres, pröve rätten, om åt

gärden fortfarande skall bestå. 

Rätten äge ock i samband med 
domen förordna om åtgärd, som nu 
sagts. 

Rätten äge, när skäl äro därtill, på 

6 § 

Åtgärd, som avses i 1, 2 eller 3 §, 
må ej beviljas, med mindr1~ part, 

som begärt åtgärden, hos rätten 

ställer säkerhet för skada, som kan 

tillfogas motparten. Finnes parten 

ur stånd att ställa säkerhet och har 

han visat synnerliga skäl för sin 

talan, må rätten befria honom däri

från. Kronan, kommun, landstings
kommun och kommunalförbund 
behöver ej ställa säkerhet. 

Rätten prövar, att säkerhet, som 
ej godkänts av ·motparten, är sådan 
som föreskri~·es i 2 kap. 14 §utsök
ningsbalken. 

7 § 

Åtgärd, som beviljats enligt 1, 2 

eller 3 §,skall omedelbart hävas ai• 
rätten, om säkerhet, som tillgodo

ser ändamålet med åtgärden, ställes 
eller eljest skäl för åtgärden tj läng

re förekomma. Då målet avgöres, 

pröve rätten, om åtgärden :'.ortfa

randc skall bestå. 

Ä terkallas eller förfaller talan, 
som föranlett åtgärd enligt l, 2 el
ler 3 §, skall åtgärden omedelbart 

hävas. 

8§ 

När skäl äro därtill, äge rätten på 
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yrkande av part förordna, att åt

gärd enligt 4 § skall gå åter. 

7§ 

Finnes kvarstad böra läggas åar
rende, hyra eller annat dylikt, som 
utgår av fast egendom, förordne 
rätten god man att uppbära med

len; rätten meddele ock den betal
ningsskyldige förbud att utgiva 
något till annan än gode mannen. 

Meddelas skingringsförbud å fast 
egendom och är synnerlig fara att 
egendomen genom vanvård eller 
annorledes väsentligen försämras, 
iige rätten på yrkande av part, som 
begärt åtgärden, förordna god man 
att förvalta egendomen; parten 
åligge att till bestridande av nödig 
kostnad för egendomens förvalt
ning erlägga förskott med belopp, 
som bestämmes av rätten. 

I övrigt gälle om verkställande av 
åtgå'rd, som avses i detta kapitel, 
vad i utsöknings/agen är stadgat. 
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yrkande av part förordna, att åt

gärd t:nligt 4 § skall gå åter. 

9§ 

Rätten äge även i samband med 
domen förordna om åtgärd, som 
avses i detta kapitel. 

JO§ 

Om det finnes erforderligt, äge 
rätten meddela närmare föreskrif
ter om genomförandet av åtgärd, 
som a~·ses i detta kapitel. I övrigt 
gälle därom 1•ad som sägs i utsök
ningsbalken. 

17 kap. 

14 §3 

Rätten äge, när skäl äro därtill, i 

dom förordna, att den må verkstäl

las utan hinder av att den icke äger 

laga kraft. 

Beslut under rättegången, mot 

vilket talan ej må föras särskilt, 

skall genast gå i verkställighet. Vad 

nu sagtsgälle ock beslut, varigenom 

rätten avvisat ombud t:ller biträde 

Rätten äge, när skäl äro därtill, i 

dom förordna, att dt:n må verkstäl

las utan hindt:r av att dt:n ickt: ägt:r 

lag; kraft. När anledning föreligger, 
skall därvid föreskrivas, att säker
het skall ställas för skadestånd, om 
domen ändras. 

Beslut under rättegången, mot 

vilket talan ej må föras särskilt, 

skall gå i verkställighet utan hinder 
av att det icke äger laga kraft. Vad 3 Senaste lydelse 
nu sagts gälle ock beslut, varigenom 1972:430. 
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eller ogillat tredje mans yrkande att 

få som intervenicnt deltaga i rätte

gången eller utlåtit sig angaemk er

sättning eller förskott till biträde, 

vittne, sakkunnig eller annan, som 

ej är part eller intervenient, eller 

förordnat om någons hållandt: i 

häkte eller om kvarstad, skingrings
förbud dlcr annan handräckning 

eller om hävandt: av sådan åtgärd el

ler till biträde utsett annan, än part 

fört:slagit. Rätten äge, när skäl äro 
därtill, i beslut, varigenom före

läggande meddelats part eller an
nan att förete skriftligt bevis eller 

att tillhandahålla föremål för syn 
eller besiktning, förordna, att be· 
slutet må verkställas utan hinder ai• 
att det icke äger laga kraft. 
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rätkn avvisat ombud eller biträde 

eller ogillat tredje mans yrk<inde att 

fä som intcrvenicnt deltaga i rätte

gången elkr utlåtit sig angående er
sättning eller förskott till biträde. 
vittne, sakkunmg dkr annan, som 

ej är part ellt:r intervenient, dler 

förordnat om någons hållande i 

häkte eller om kvarstad ellec annan 

handräckning eller om hävande av 

sådan åtgärd ellt'f till biträdt: utst:tt 

annan, än part föreslagit. Beträf

fande bl'slut, varigenom före

läggande meddelats part eller an

nan att förete skriftligt bevis eller 

att tillhandahålla föremål för syn 

eller besiktning, äge första stycket 

mots1•arande tillämpning. 

Är särskild föreskrift meddelad därom, att dom eller beslut, som icke äger 
laga kraft, må verkställas, vare den gällande. 

25 kap. 

I §4 

Är någon skäligen misstänkt för 
brott, varå fängelse kan följa, och 

kan med hänsyn till brottets be

skaffenhet, den misstänktes för

hållande eller annan omständighet 

skäligen befaras, att han avviker 

eller annorledes undandrager sig 

lagföring eller straff, men förekom

mer eljest ej anledning att anhålla 

eller häkta honom, må, om det 

finnes tillfyllest, i stället förbud 

meddelas honom att utan tillstånd 
lämna honom anvisad vistelseort. 

Oberoende av brottets beskaffen

het må ock förbud, som nu sagts, 

meddelas, om skäligen kan befaras, 
att den misstänkte genom att be
giva sig från riket undandrager sig 

lagföring eller straff eller gäldande 
av skadestånd eller annan ersätt-

Är någon skäligen misstänkt för 

brott, varå fängelse kan följa, och 

kan mt:d hänsyn till brottets be

skaffenhet, den misstänktes för
hållande eller annan omständight:t 
skäligen befaras, att han avviker 

eller annorledes undandrager sig 

lagföring eller straff, men förekom

mer eljest ej anledning att anhålla 

eller häkta honom, må, om det 

finnes tillfyllest, i stället förbud 

meddelas honom att utan tillstånd 

lämna honom anvisad vistelseort. 
Oberoende av brottets beskaffen

het må ock förbud, som nu sagts, 
meddelas, om skäligen kan befaras, 

att den misstänkte genom att be
giva sig från riket undandrager sig 

lagföring dler straff. 4 Senaste lydelse 
1964:166. 



Prop. 1980/81: 84 

Nuvarande (vdelse 

ning till målsägande, som kan an
tagas komma att på grund a1• brot
tet ådömas honom. 
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3 § 

Reseförbud meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. 

Fråga om reseförbud må av rätten upptagas på yrkande av undersök
ningsledaren eller åklagaren eller då rätten har att besluta om den 

misstänktes häktning eller hans kvarhållande i häkte. Efter åtalet äge 

rätten även på yrkande av målsäganden så ock självmant upptaga fråga 

därom. 

I anledning av målsägandens an
språk på skadestånd eller annan er
sättning må undersökningsledaren 
eller åklagaren ej meddela rese
förbud eller hos rätten yrka sådant 
förbud, med mindre anspråket 
anmälts hos honom; rätten äge 
allenast på yrkande upptaga fråga 
om sådant förbud. 

Väckes vid rätten fråga om reseförbud. skall, så snart ske kan, 
förhandling därom äga rum inför rätten. Om sådan förhandling gälle i 
tillämpliga delar vad i 24 kap. 17 § är stadgat. Är fara i dröjsmål, må 

rätten omedelbart meddela resdörbud att gälla, till dess annorlunda 
förordnas. 

26 kap. 

Om kvarstad och skingringsförbud 

Är någon skäligen misstänkt för 
brott och kan skäligen befaras, att 

han genom att avvika eller genom 

att undanskaffa egendom eller 

annorledes undandrager sig att 

gälda böter, värdet av förverkad 

egendom eller annan ersättning till 
det allmänna eller skadestånd eller 

annan ersättning till målsägande, 

som kan antagas komma att på 

grund av brottet ådömas honom, 

må kvarstad läggas å så mycket av 
hans lösa egendom, som svarar mot 
skulden, eller ock, om det är till
fvllest, egendomen ställas under 

§ 

Om kvarstad 

Är någon skäligen miss tänkt för 
brott och kan skäligen befaras, att 
han genom att avvika eller genom 

att undanskaffa egendom eller 

annorledes undandrager sig att 

gälda böter, värdet av förverkad 

egendom eller annan ersättning till 

det allmänna eller skadestånd eller 

annan ersättning till målsägande, 

som kan antagas komma att på 

grund av brottet ådömas honom, 

må förordnas om kvarstad på så 
mycket av hans egendom att ford
ringen kan antagas bliva täckt. 
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förbud att säljas eller skingras. 
Skingringsförbud må ock meddelas 

a fast egendom, som tillhör den 
misstänk te. 

Finnes lös egendom, som ställes 
under skingringsförbud, hos tredje 

man, må denne förbjudas att utgiva 

egendomen. 

2 § 

Beslut om kvarstad eller sking

ringsförbud meddelas av rätten. 

Fråga om kvarstad eller sking

ringsförbud må upptagas på yr

kandt' av undersökningsledaren d

Jer åklagaren. Efter åtalet äge 
rätten även på yrkande av måls

äganden så ock självmant upptaga 
fråga därom. 

I anledning av målsägandt'ns an

språk på skadestånd eller annan er
sättning må undersökningsledaren 

dlcr aklagaren ej yrka kvarstad el

ler skingringsförbud, mcd mindre 

anspråkl't anmälts hos honom; 
rätkn äge allenast pil yrkanJe för

ordna därom. 
Yäckes fråga om kvarstad eller 

skingririgsjorbud, skall, så snart ske 

kan, förhandling därom äga rum in

för rätten. Om sådan förhandling 
gällc i tillämpliga delar vad i 24 kap. 

17 § är stadgat. Är fara i dröjsmål, 

må rätten omedelbart bevilja åt

gärden att gälla, till dess annor

lunda förordnas. 

I avbidan på rättens beslut om 

kvarstad eller skingringsförbud må 

undersökningsledarcn eller åklaga

ren taga lös t'gcndom i förvar. 

3 § 
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Beslut om kvarstad medddas av 
rätten. 

Fråga om kvarstad må upptagas 

på yrkande av undt'rsök nings

ledan:n din åklagaren. Efter åtalet 
äg.; rätten även på yrkande av måls

äganden så ock självmant upptaga 
fråga därom. 

I anlt:dning av målsägandens an
språk på skadestånd eller annan er

sättning må undersökningslcdaren 

eller åklagaren ej yrka kvarstad, 

med mindre anspråket anmälts hos 

honom; rätten äge allenast på 
yrkanJe förordna därom. 

Väckes fråga om kvarstad, skall, 
så snart ske. kan, förhandling därom 

äga rum inför rätten. Om sådan för
handling gälle i tillämpliga delar 

vad i 24 kap. 17 § är stadgat. Är 

fara i dröjsmål. må rätt::n omedel

bart bevilja åtgärden att gälla. till 

dess annorlunda förordnas. 

l avbidan på rättens bt:slut om 

kvarstad må undt:rsökningslt:daren 

eller åklagaren taga lös cgt:ndom i 
förvar. 

Är fara i dröJsmål, må åtgärd. som nu sagts, vidtagas även av polisman; 

anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos undersökningsledarcn 

dler åklagaren, som har att omedelbart pröva. om egendomen skall 

kvarbliva i förvar. 
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Har undersökningskdaren eller 

åklagaren tagit lös egendom i förvar 

eller beslutat, att sådan egendom 

skall k varbliva i förvar, skall han, så 

snart ske kan, och sist å femte 

dagen därefter till rätten avlåta 

framställning om kvarstad eller 
skingringsförbud. Göres ej fram

ställning, som nu sagts, skall egen

domen omedelbart återställas. 

4 § 
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Föreslagen lydelse 

Har undersökningsledaren eller 

åklagaren tagit lös egendom i förvar 

eller beslutat, att sådan egendom 

skall kvarbliva i förvar, skall han, så 

snart ske kan, och sist å femte 

dagen därefter till rätten avlåta 

framställning om kvarstad. Göres ej 
framställning, som nu sagts, skall 

egendomen omedelbart återställas. 

Då framställning inkommit, skall rätten, så snart ske kan, och, om 
synnerligt hinder ej möter, sist å fjärde dagen därefter hålla förhandling, 

som avses i 2 §. Utsättes huvudförhandling att hållas inom en vecka, 

sedan framställningen inkom, må dock, om ej rätten finner särskild 
förhandling böra äga rum, med förhandlingen anstå till huvudförhand-

Iingen. 

Beslutas k varslad eller skingrings

förbud, skall, om ej rätten bestäm

mer annat, egendomen kvarbliva i 

myndighetens vård, till dess be

slutet verkställts. 

Då rätten förordnar om kvarstad 
eller skingringsförbud, skall, om ej 

åtal redan vä1.:kts, rätten utsätta 
den tid, inom vilken åtal skall väc

kas. Denna må ej bestämmas läng
re, än som finnes oundgängligen er
forderligt. 

5 § 

Beslutas kvarstad, skall. om ej 
rätten bestämmer annat, egen

domen kvarbliva i myndighetens 

vård, till dess beslutet verkställts. 

Då rätten förordnar om kvarstad, 

skall, om ej åtal redan väckts, 

rätten utsätta dt:n tid, inom vilken 
åtal skall väckas. Denna må ej be

stämmas längre, än som finnes 
oundgängligen erforderligt. 

Finnes den utsatta tiden otiilräl~klig, må rätten, om framställning 
därom göres före tidens utgång, medgiva förlängning av tiden. 

Har ej inom tid, som avses i 5 §, 
åtal väckts eller till rätten inkom
mit framställning om förlängning 

av tiden eller har för skulden ställts 
pant eller borgen dler förekomma 
.-Ijest ej längre skäl för kvarstad el
ler skingringsförbud, skall åtgärden 

av rätten omedelbart hävas. 

6 § 

Har ej inom tid, som avses i 5 §, 
åtal väckts eller till rätten inkom

mit framställning om förlängning 

av tiden eller har för skulden 
ställts säkerhet eller förekomma 

eljest ej längre skäl för kvarstad, 

skall åtgärden av rätten omedel

bart hävas. 
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Nw•arande lydelse Föreslagen lydelse 

Då målet avgöres, pröve rätten, om åtgärden fortfarande skall bestå. 

Rätten äge ock i samband med domen förordna om åtgärd, som nu sagts. 

7 § 

Vad i 25 kap. 8 §är stadgat om 

reseförhud äge motsvarande till

lämpning hcträffande kvarstad och 
skingringsförbud. 

Finnes kvarstad böra läggas å 

arrt'nde, hyra eller annat dylikt, 
som utgår av fast egendom, för
ordne rätten god man att uppbära 
medlen: rätten meddele ock den 
betalningsskyldige förbud att ut
giva något till annan än gode man
nen. 

Meddelas skingringsförbud å 
fast egendom och är synnerlig fara 
att egendomen genom vanvård eller 
annorledes väsentligen försämras, 
äge rätten förordna god man att 
förvalta egendomen. Avser åtgär
den målsägandens anspråk på 
skadestånd eller annan ersättning, 
åligge målsäganden att till bestri
dande av nödig kostnad för egen
domens fön•altning erlägga för
skott med belopp, som bestämmes 
av rätten; i annat fall skall sådan 
kostnad utgå av allmänna medel. 

I övrigt gä/le om verkställande av 
kvarstad och skingringsförbud vad i 
utsöknings/agen är stadgat; vad där 
är föreskriver om pan I eller borgen 
skall dock ej äga tillämpning. 

8 § 

Vad i 25 kap. 8 §är stadgat om 

reseförbud ägc motsvarande till
lämpning beträffande kvarsi.ad. 

Rätten äge, om det finnes erfor
derligt, meddela närmare före
skrifter om genomförandet av kvar
stad. I övrigt gå'/le därom vad som 
sägs i utsökningsba/ken. 

27 kap. 

Beslagtaget föremål skall om
händertagas av den som verkställt 
beslagt:t eller sättas i förvar under 
försegling; om det kan ske utan fara 

10 § 

Beslagtaget föremål skall tagas i 

förvar av den som verkställer be

slaget. Om det kan ske utan fara 

och eljest finnes lämpligt, må dock 
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Nuvarande lydelse 

och eljest finnes lämpligt, må dock 

föremålet kvarlämnas i innehava
rens besittning. 

Kvarlämnas föremål i innehava
rens besittning, skall förbud med
delas honom att säl1a eller skingra 
föremålet och, om det finnes erfor
derligt, detta genom anslag eller på 

annat sätt så utmärkas, att det är 
uppenbart, att det tagits i beslag. 
Föremålet må a1• innehavaren nytt

jas, om ej förbud däremot finnes 
böra meddelas. 

Föremål, som tagits i beslag, skall 
väl vårdas, och noggrann tillsyn 
skall hållas däröver, att det icke för

bytes eller förändras eller annat 
missbruk sker därmed. 
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föreslagen lydelse 

föremålet · kvarlämrnis hos inne
havaren. 

Beträffande genomförandet och 
rätts1•erkningama a1• beslag skall i 

övrigt i tillämpliga delar gälla vad 
som i 17 kap. 6 och 7 §§utsök
ningsbalken sägs om kvarstad. Be
fogenhet, som enligt 6 § i nämnda 
kapitel tillkommer kronofogde

myndigheten, skall i stället utövas 
av undersökningsledaren, åklaga
ren eller rät ten. 

30 kap. 

12 §5 

Beslut undt:r rätkgången, mot 

vilket talan ej må föras särskilt, 

skall genast gå i verkställighet. Vad 

nu sagts gällc ock beslut, varige

nom rätten avvisat ombud, biträde 

eller försvarare dler utlåtit sig angå

ende ersättning eller förskott av all

männa mt:del till målsägande eller 

angående ersättning eller förskott 

till biträde, försvarare, vittne, sak

kunnig eller annan, som ej är part, 

eller angående häktning eller åt

gärd, som avses i 25-28 kap., eller 

till försvarare utsdt annan. än part 

föreslagit. Rätten äge, när skäl äro 

därtill, i beslut, varigenom före

läggande meddelats part eller an

nan att förete skriftligt bevis eller 

att tillhandahålla föremål för syn 

eller besiktning, förordna, att be

slutet må verkställas utan hinder av 

att det icke äger Jaga kraft. 

Beslut under rättegången, mot 

vilket talan ej må föras särskilt, 

skall gå i verkställighet utan hinder 
av att det icke äger laga kraft. Vad 

nu sagts gälle ock beslut, varigenom 

rätten avvisat ombud, biträde eller 

försvarare eller utlåtit sig angående 

ersättning eller förskott av all

männa medel till målsägande eller 

angående ersättning eller förskott 

till biträde, försvarare, vittne, sak

kunnig eller annan, som i:j är part, 

eller angående häktning eller åt

gärd, som avses i 25-28 kap., eller 

till försvarare utsett annan, än part 

föreslagit. Rätten äge, när skäl äro 

därtill, i beslut, varigenom före

läggande meddelats part eller an

nan att förete skriftligt bevis c:lkr 

att tillhandahålla föremål för syn 

eller besiktning, förordna. att be

slutet må verkställas utan hinder av 

att det icke äger Jaga kraft. När an
ledning föreligger, skall därvid före-

s Senaste lydelse 
1972:430. 
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Fares/agen lydelse 

skrivas, att säkerhet skall ställas för 
skadestånd. om beslutet ändras. 

Är särskild föreskrift meddelad därom, att dom eller beslut, som icke 
äger laga kraft, må verkställas, vare den gällande. 

33 kap. 

5 §6 

Tredskodom delgives genom 

rättens försorg endast 

om den innebär att fordran fast

ställes att utgå med särskild för

månsrätt i fast egendom eller 
tomträtt, 

om den part som yrkat tredsko

domen begär det, eller 

om part beviljats rättshjälp ge

nom beslut av rättshjälpsnämnden. 

Tredskodom delgives genom 

rättens försorg endast 

om den innebär att fordran fast

ställes att utgå med särskild för

månsrätt i lös eller fast egendom, 
om den part som yrkat tredsko

domen begär det, eller 

om part beviljats rättshjälp ge
nom beslut av rätt~.hjälpsnämnden. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari ... 

2. Vad som i 10 kap. 17 § i dess äldre lydelse sägs om behörig domstol 
fråga om tvist angående giltigheten av lösöreköpsavhandling skall 

alltjämt tillämpas beträffande tvist om avhandling som upprättats före 

ikraftträdandet av denna lag. 
3. Rese förbud, som meddelats enligt 15 kap. eller t:nligt 25 k.ap. för 

säkerställande av skadestånd eller annan ersättning till målsägande, skall 
upphöra att gälla, när nya lagen träder i kraft. 

4. I fråga om skingringsförbud som enligt 1 S eller 26 kap. meddelats 

före nya lagens ikraftträdande skall tillämpas vad som är föreskrivet om 

kvarstad. 
5. Vad som i nya lagen föreskrivs om villkor för kvarstad inverkar ej på 

giltigheten av kvarstad som beviljats före nya lagens ikraftträdande. 

6. Har beslag ägt rum före nya lagens ikraftträdande, skall 27 kap. 10 § 
nya lagen gälla i fråga om rättsverkningarna. 

6 Senaste lydelse 
1972:430. 



Prop. 1980/81: 84 Bilaga I 283 

Förslag till 
Lag om ändring i lagsökningslagen ( 1946 :808) 

Härigenom förordnas, att I 0, 12, 14, 16 och 36 § § lagsökningslagen 

( 1946:808) skall ha nedan angivna lydelse. 

NiHarande lydelse 

Nekär den som sökes sin hand 

och förskrivning och har han ej för

ut vid domstol dkr inför ö1•erexe

kutor eller ock, enligt å handlingen 
tecknat behörigt bei-is. i tillkallat 
1•ittnes nän•aro inför landsfiskal, 
stadsfogde dler not arius publicus 

erkänt handlingen. förordne rätten 

att målet skall såsom tvistigt hän

skjutas till rättegång. 

(iör gäldenären mot kravet annan 

invändning än i I 0 och 11 § § sägs 

och vill styrka den, skall han genast 
förete sina be1•is; ej må andra än 
skriftliga bevis gälla. Finnes gälde

nären hava skäl för invändningen, 

hänskjute rätten målet såsom 
tvistigt till rättegång. 

Grundas kravet å fordringsbevis 
1•ari gäldenären betingat sig veder
lag for den utfästa betalningen och 
gör gäldenären invändning som har 
avseende å vederlaget, skall målet 
såsom tvistigt hänskjutas till rätte
går.g, om gäldenären före bragt 
sannolika skäl för invändningen el

ler borgenärem rätt till betalning 
eljest finnes stridig. 

Vill gäldenären kvitta sin skuld 
mot fordran hos borgenären och är 
denna fordran sådan att den kan ut
krävas genom lagsökning, förordne 

Föreslagen lydelse 

10 § 

12 § 

14 § 

Nekar den som sökes sin hand 

och förskrivning och har han ej för

ut vid domstol eller inför krono
fogdemyndigheten eller notarius 
publicus erkänt handlingen, för

ordne rätten att målet skall såsom 
tvistigt hänskjutas till rättegång. 

Gör gäldenären mot kravet annan 

invändning än i I 0 och 11 § § sägs 

och 1·isar han sannolika skäl för in

vändningen eller finnes borge
närens rätt till betalning eljest 

tvistig, ska/i rätten hänskjuta målet 
till rättegång. 

Beslut, enligt vilket invändning 
om kvittning med motfordran ej 

godtages, hindrar ej att motford
ringen prövas i rättegång. 



Prop. 1980/81: 84 

Nuvarande ~vdelse 

rätten att den må, så långt den räc
ker, kvittas mot skulden. 

Ej må klar och förfallen fordran 

uppehållas för det som är stridigt 
eller icke förfallet. 

I lagsökningsmål må rätten för
.)rdna om kvarstad och skingrings
förbud som avses i 15 kap. rätte
gångsbalken, så ock gil>a hand
räckning varom sägs i I 92 §utsök
nings/agen; om sådan åtgärd gäl le 
vad i rättegångsbalken och utsök
nings/agen är för motsvarande fall 

stadgat. 

16 § 

36 § 

Över hovrätts beslut i mål som 

enligt 34 § fullföljts till hovrätt må 

klagan ej föras; dock må mot hov

rätts beslut angående kvarstad eller 
skingringsförbud eller angående 
handräckning varom sägs i 192 § 
utsöknings/agen talan fullföljas till 
högsta domstolen enligt vad i rätte
gångsbalken är stadgat angående 

fullföljd av talan mot hovrätts be

slut i mål som väckts vid underrätt. 
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Föreslagen lydelse 

I lagsökningsmål må rätten för

ordna om handräckning varom 
sägs i 15 kap. rättegångsbalken; 
om sådan åtgärd gälle vad i rätte
gångsbalken är för motsvarande 

fall stadgat. 

Över hovrätts beslut i mål som 

enligt 34 § fullföljts till hovrätt må 
klagan ej föras; dock må mot hov

rätts beslut angående handräckning 
talan fullföljas till högsta dom

stolen enligt vad i rättegångsbalken 
är stadgat angående fullföljd av 

talan mot hovrätts beslut i mål som 
väckts vid underrätt. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari ... 

Beträffande verkan av erkännande, som före nya lagens ikraftträdande 

ägt rum enligt 10 §, tillämpas äldre lag. 

I fråga om skingringsförbud som enligt 16 § meddelats före nya lagens 

ikraftträdande skall tillämpas vad som är föreskrivet om kvarstad. 

När rätten beviljat handräckning varom sägs i 192 § utsöknini!;slagen 
(18 77 :31 s. I) tillämpas vad som i utsökningsbalken är föreskrivet om 

handräckning enligt 17 kap. 17 § samma balk. 
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Lag om ändring i förvaJtningslagen (1971 :290) 

Härigenom förordnas, att i 2 § förvaltningslagen ( 1971 :290) orden 
"överexekutor eller utmätningsman" skall bytas ut mot "kronofogde
myndighet". 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Förslag till 
Lag om ändring i allmänna förfogandelagen (1954:279) 

Härigenom förordnas, att 25 § allmänna förfogandelagen (1954 :279) 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

25 § 

Har någon till säkerhet för fordran panträtt i förnödenhet, som avstås 
till kronan, äger han, ändå att fordringen ej är till betalning förfallen, 
framför ägaren rätt att ur ersättningsbeloppet utfå sin fordran. Detsamma 
skall gälla i fråga om den som har rätt att kvarhålla förnödenheten till 
säkerhet för förfallen fordran. 

Ersättningsbelopp för förnöden
het, som är utmätt, skall,om borge
nären det yrkar, utgivas till utmät
ningsma!lnen. Avser ersättningsbe
loppet förnödenhet, som satts i 
kvarstad eller under skingringsför
bud, skall beloppet, där part det 
begär, utgivas till överexekutor; 
och har denne att med beloppet 
förfara på sätt i I 86 § utsöknings
lagen är för där avsett fall stadgat. 

Ersättningsbelopp för förnöden
het, som är utmätt eller belagd med 
kvarstad, skall utgivas till krono
fogdemynd!gheten, om part begär 
det. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Vad som i 25 § i dess nya lydelse sägs om kvarstad gäller även sking
ringsförbud som meddelats före ikraftträdandet. 
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Lag om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän 

Härigenom förordnas i fråga om lagen ( 1929:145) om skiljemän, 

dels att i 8, 10, 12 och 18 §§ordet "överexekutor" skall bytai; ut mot 

"tingsrätten", 
dels att i 22 § ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogde

myndigheten", 
dels att 26 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

26 § 

Rätt domstol vare i mål, som av

ses i 21 §, den allmänna underrätt, 
varunder svaranden lyder i tviste

mål, som rör hans person, och i 

mål, varom förmäles i 25 §, dom
stolen i den ort, där skiljedomen 

meddelats. Finnes ej behörig dom

stol efter vad nu är sagt, upptages 

målet av Stockholms rådstuvurätt. 
Ansökningsärenden enligt 8, 10 

och 18 § § upptagas av överexe
kutor i den ort, där endera parten 

har sitt hemvist. Har enahanda an
sökan gjorts hos mer än en överexe
kutor, vare den överexekutor be
hörig, hos vilken ansökan först 

gjordes, och beslut, som av annan 

överexekutor meddelas, ogillt. An
sökan må ej bifallas, med mindre 
sökandens motpart lämnats tillfälle 
att yttra sig. Avser ansökan skilje

mans skiljande från uppdraget, bör 

jämväl skiljemannen höras. 
Mot överexekutors beslut, varige

nom skiljeman blivit utsedd eller 

skild från uppdraget eller fråga om 

förlängning av tiden för skiljedoms 

meddelande avgjorts, må klagan ej 

föras. 

Rätt domstol vare i mål, som av

ses i 21 §, den tingsrätt, varunder 

svaranden lyder i tvistemål, som rör 

hans person, och i mål, varom för

mäles i 25 §,tingsrätten i den ort, 

där skiljedomen meddelats. Finnes 

ej behörig domstol efter vad nu är 

sagt, upptages målet av Stockholms 
tingsrätt. 

Ansökningsärenden enlig: 8, l 0 
och 18 §§ upptagas av tings.rätten i 

den ort, där endera parten har sitt 

hemvist. Har enahanda ansökan 
gjorts hos mer än en tingsrärt, vare 
den tingsrätt behörig, hos vilken 
ansökan först gjordes, och beslut, 

som av annan tingsrätt meddelas, 

ogillt. Ansökan må ej bifallas, med 
mindre sökandens motpart lämnats 
tillfälle att yttra sig. Avser ansökan 
skiljemans skiljande från upp

draget, bör jämväl skiljemannen 
höras. 

Mot tingsrättens beslut, varige

nom skiljeman blivit utsedd eller 
skild från uppdraget eller fråga om 

förlängning av tiden för skiljedoms 

meddelande avgjorts, må klagan ej 

föras. 

Denna Jag träder i kraft den l januari ... 

Ärende som är anhängigt hos överexekutor vid nya lagens ikraft

trädande handläggs enligt äldre Jag. 



Prop. 1980/81: 84 
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Lag om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag 
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Härigenom förordnas i fråga om lagen ( 1944:705) om akth:bolag, 1 

dels att i 223 § I mom. andra stycket och 2 mom. andra stycket ordet 
"överexekutor" skall bytas ut mot "tingsrätten", 

dels att i 223 § 2 mom. fjärde stycket ordet "överexekutor" skall bytas 
ut mot "kronofogdemyndighden". 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Ärende angående utseende av skiljeman som är anhängigt hos övcrcxc

kutor vid nya lagens ikraftträdande handläggs enligt äldre lag. 

1 Senaste lydelse av 
223 § I och 2 mom. · 
1950:89. 
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Förslag till 
Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom förordnas i fråga om jordabalken, 1 

dels att i 6 kap. 12 §, 8 kap. 4 §och 12 kap. 21, 22 och 44 §§ordet 
"överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogdemyndigheten", 

dels att i 7 kap. 17 och 19 § § hänvisningen till "lagen ( l 971 :494) om 

exekutiv försäljning av fast egendom" skall bytas ut mot hänvisning till 

"13 kap. utsökningsbalken'', 

dels att 3 kap. 3 och S §§, 6 kap. 10 §, 7 kap. 16 §, 12 kap. 27 §, 13 

kap. 26 §, 19 kap. 21 §, 20 kap. 6 § och 22 kap. 3 § skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse · Föreslagen lydelse 

3 kap. 

3 § 

Den som ämnar utföra grävning eller liknande arbete på sin mark skall 

vidtaga varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga 

skada på angränsande mark. Han skall ersätta skada som uppkommer till 

följd av att han eller någon som han anlitat underlåtit att vidtag21 sådan 
åtgärd eller i annat hänseende brustit i omsorg vid arbetets utförande. 

Medför skyddsåtgärd uppenbar

ligen högre kostnad än den skada 
som åtgärden avser att förebygga, 
får åtgärden underlåtas. Skadan 

skall dock ersättas. Om det begäres, 
skall pant eller borgen enligt utsök
nings/agen (18 77:31 s. 1} ställas 
hos länsstyrelsen till säkerhet för 
ersättningen innan arbetet börjar. 

Medför skyddsåtgärd uppenbar

ligen högre kostnad än den skada 
som åtgärden avser att förebygga, 
får åtgärden underlåtas. Skadan 
skall dock ersättas. Om det b~gäres, 
skall säkerhet enligt 2 kap. utsök
ningsbalken ställas hos läm.styrel

sen för ersättningen innan 21rbetet 
börjar. 

Är byggnad eller annan anläggning som hör till angränsande mark, till 

följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhållet, av sådan 

beskaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att fön~bygga 

skada med anledning av arbete som icke sträckes nedanför '{anligt 

källardjup, skall åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare. 

Åtgärd för att förebygga skada 

till följd av grävning dler liknande 

arbete får vidtagas på annans mark, 

om det är nödvändigt för att und

vika oskälig kostnad eller annan 

synnerlig olägenhet. Skada och in-

5 § 

Åtgärd för att förebygga skada 

till följd av grävning eller liknande 

arbete får vidtagas på annans mark, 

om det är nödvändigt för att und

vika oskälig kostnad eller annan 
synnerlig olägenhet. Skada och in-

1 Omtryckt1971:1209. 
Senaste lydelse av 12 kap. 
44 § 1973:187. 
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trång skall ersättas, om markens 
ägare ej är skyldig att bekosta ar
betet. Om det begäres, skall pant el
ler borgen enligt utsöknings/agen 
(1877:31 s. 1) ställas hos läns
styrelsen till säkerhet för ersätt
ningen innan arbetet börjar. 
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trång skall ersättas, om markens 
ägare ej är skyldig att bekosta ar
betet. Om det begäres, skall säker
het enligt 2 kap. utsökningsbalken 
ställas hos länsstyrelsen för ersätt
ningen innan arbetet börjar. 

6 kap. 

Ansvaret för inteckning som be
viljats i flera fastigheter vilar på var 
och en av fastigheterna till det be
lopp som faller på fastigheten efter 
förhållandet mellan dennas sär
skilda värde och sammanlagda vär
det av alla fastigheterna. Som 
fastighets värde gäller därvid taxe
ringsvärdet för året innan inteck
ningen söktes eller, om särskilt 
taxeringsvärde då ej fanns för 
fastigheten, det taxeringsvärde som 
därefter först fastställes. Om någon 
av fastigheterna skall säljas utmät
ningsvis och taxeringsvärde som an
givits nu icke finns för var och en av 
fastigheterna, gäller de värden som 
överexekutor låter åsätta fastig
heterna enligt lagen (19 71 :494) om 
exekutiv försäljning av fast egen
dom. 

10 § 

Ansvaret för inteckning som be
viljats i flera fastigheter vilar på var 
och en av fastigheterna till det be
lopp som faller på fastigheten efter 
förhållandet mellan dennas sär
skilda värde och sammanlagda vär
det av alla fastigheterna. Som 
fastighets värde gäller därvid taxe
ringsvärdet för året innan inteck
ningen söktes eller, om särskilt 
taxeringsvärde då ej fanns för 
fastigheten, det taxeringsvärde som 
därefter först fastställes. Om någon 
av fastigheterna skall säljas utmät
ningsvis och taxeringsvärde som an
givits nu icke finns för var och en av 
fastigheterna, gäller de värden som 
enligt 13 kap. utsökningsba/ken 
åsätts fastigheterna. 

Kan borgenär ej erhålla betalning ur köpeskillingen för intecknad 
fastighet med det belopp för vilket fastigheten svarar enligt första 
stycket, svarar de övriga fastigheterna för återstoden av beloppet med 
fördelning efter där angivna grunder. Kan ut någon av dessa fastigheter 
betalning ej erhållas för dess andel i återstoden, fördelas bristen på 
samma sätt mellan de återstående fastigheterna. 

7 kap. 

Efter exekutiv försäljning av 
fastighet gäller upplåtelse av nytt
janderätt, servitut eller rätt till 

19 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 84 

16 § 

Efter exekutiv försäljning av 
fastighet gäller upplåtelse av nytt
janderätt, servitut eller rätt till 
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elt;!ktrisk kraft mot den nye ägaren 
endast om försäljningen skett un
der förbehåll om rättighetens be
stånd enligt lagen ( 19 71 :494) om 
exekutiv försäljning av fast egen
dom eller rättigheten enligt samma 
lag är skyddad utan förbehåll. 

Bestämmelser om verkan av 
underlåtenhet att uppsäga arrende
eller hyresavtal som enligt första 
stycket ej gäller mot ny ägare finns 
i lagen (1971 :494) om exekutiv 
försäljning av fast egendom. 
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elektrisk kraft mot den nye ägaren 
endast om försäljningen skett un

der förbehåll om rättighetens be
stånd enligt 13 kap. utsäknings
balken eller rättigheten enligt sam
ma kapitel är skyddad utan förbe
håll. 

Bestämmelser om verkan av 
underlåtenhet att uppsäga ar
rende- eller hyresavtal som enligt 
första stycket ej gäller mot ny 
ägare finns i 13 kap. utsöknings
balken. 

12 kap. 

27 § 

Undalåter hyresgästen att be
reda hyresvärden tillträde till lägen
heten när denne c:nligt 26 §har rätt 
till det, kan överexekutor förordna 
om handräckning. I fråga om sådan 
handräckning gäller bestämmel
serna om handräckning enligt 
191 § utsöknings/agen (1877:31 
s. 1 ). 

Underlåter hyresgästen att be
reda hyresvärden tillträde till lägen
heten när denne enligt 26 §har rätt 
till det, kan kronofogdemyndig
heten bevilja handräckning enligt 
vad som sägs i 17 kap. utsöknings
balken. 

13 kap. 

Bestämmelserna utsöknings-
/agen (1877:31 s. 1), lagen (1971: 
494) om exekutiv försäljning av 
fast egendom, lagsökningslagen 
(1946:808) och konkurslagen 
( 1921 :225) angående fast egen
dom .och rättighet däri äger mot

svarande tillämpning i fråga om 
tomträtt. 

26 § 

Bestämmelserna i utsöknings
balken, lagsökningslagen ( 1946: 
808) och konkurslagen ( 1921: 
225) angående fast eg1~ndom 

och rättighet däri äger motsvarande 
tillämpning i fråga om tomträtt. 

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv som avser tomträtt är 
denna likställd med fast egendom. 
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19 kap. 

Har fast egendom eller tomträtt 
utmätts eller har beträffande fast 
egendom eller tomträtt som ingår i 
konkursbo begärts försäljning i den 
ordning som gäller för utmätt så
dan egendom eller har utmätningen 
upphävts eller frågan om egen
domens försäljning av annat skäl 
förfallit, skall anteckning därom 
göras i fastighetsboken eller tomt
rättsboken. Anteckning att egen
domen försålts utmätningsvis skall 
ske när handling som visar köpe
skillingens fördelning inkommit. 

21 § 

Har fast egendom eller tomträtt 
utmätts eller har beträffande fast 
egendom eller tomträtt som ingår i 
konkursbo begärts försäljning i den 
ordning som gäller för utmätt så
dan egendom eller har utmätningen 
upphävts eller frågan om egen
domens försäljning av annat skäl 
förfallit eller har fast egendom eller 
tomträtt belagts med kvarstad eller 
sådan åtgärd upphä1•ts. skall an
teckning därom göras i fastighets
boken eller tomträttsboken. 
Anteckning att egendomen försålts 
utmätningsvis skall ske när hand
ling som visar köpeskillingens för
delning inkommit. 

Om inverkan på inteckning eller inskriven rättighet av exekutiv 
försäljning eller av expropriation eller liknande tvångsförvärv eller av 
myndighets fördelning av medel skall anteckning göras i fastighetsboken 
eller tomträttsboken när anmälan, bevis eller fördelningslängd som 
utvisar förhållandet inkommit. 

Förekommer i övrigt i lag eller annan författning bestämmelse om att 
visst förhållande skall ankcknas i fastighetsbok eller tomt rättsbok, gäller 
bestämmelsen. 

20 kap. 

6 §2 

Lagfartsansökan skall avslås, om 
I. fångeshandlingen ej ingivits, 
2. fångeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag, 
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller 

villkor, som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt, 
4. förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7-9, 28 eller 29 § eller 

eljest i lag föreskriven tid för ansökan om fastighetsbildning försuttits 
eller ansökan därom avslagi~ eller sådant förvärv eljest enligt lag är 
ogiltigt, 

S. överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande inskränk
ning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde, 
lagfart ej var beviljad för överlåtaren eller, om så var fallet, ärende om 2 Senaste lydelse 

1973:1133. 
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anteckning i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskriv
ningsdag, 

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon vars förvärv enligt 17 kap. I 
eller 4 § äger företräde fram för sökandens förvärv, 

7. fastigheten sålts exekutivt till 
annan än sökanden och försälj
ningen enligt 21 3 a § 1 mom. ut
sökningslagen (1877:31s.1) äger 
företräde framför dennes förvärv, 

7. fastigheten sålts exekutivt till 
annan än sökanden och försälj
ningen enligt 15 kap. utsöknings
balken äger företräde framför den
nes förvärv, 

8. för sökandens rätt att förvärva fastight:ten fordras myndighets 
tillstånd och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd försuttits 
eller ansökan därom avslagits, 

9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller ej kan 

göras gällande. 

22 kap. 

3 § 

Ansökan om inteckning skall avslås, om 
I. föreskrifterna i 2 §icke iakttagits, 
2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighets

boken inteckning ej får beviljas i fastigheten, 
3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt, 
4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller 

genom expropriation eller liknande tvång.>förvärv, 
5. sökanden är i konkurs eller försättes i konkurs den dag då 

inteckningen sökes samt fastigheten hör till konkurs boet, 

6. del av fastigheten är utmätt 
eller utmätes den dag då inteck
ningen sökes, 

7. ärende angående anteckning 
enligt 7 § förköps\ agen (196 7: 
868) att kommun beslutat utöva 
förköpsrätt i fråga om egendomen 
upptagits på inskrivningsdag och 

6. fastigheten eller del ai· fastig
heten blivit föremål för kvarstad 
och ärende angående anteckning 
därom upptagits senast 1-iå den 
inskrivningsdag då inteckningen 
sökes, 

7. del av fastigheten bliv.ft före
mål för utmätning och ärende 
angående anteckning därom upp
tagits senast på den inskrivnings
dag då inteckningen sökes, 

8. ärende angående anteckning 
enligt 7 § förköpslagen (196 7: 
868) att kommun beslutat utöva 
förköpsrätt i fråga om egendomen 
upptagits på inskrivningsdag och 



Prop. 1980/81: 84 

Nuvarande lydelse 

ansökningen göres av den som 
överlåtit egendomen. 
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ansökningen göres av den som 

överlåtit egendomen. 

Har ärende angående lagfart för sökanden uppskjutits till senare 

inskrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas 

till samma dag. 

Denna lag träder i kraft den l januari ... 

Vad som i 19 kap. 21 § och 22 kap. 3 § första stycket 6 i deras nya 

lydelse sägs om kvarstad gäller även skingringsförbud som meddelats före 

ikraftträdandet. 

Förslag till 
Lag om ändring i fastighetsbildnin~lagen (1970:988) 

Härigenom förordnas, att i 9 kap. 4 § fastighetsbildningslagen 

( 1970:988) 1 ordet "utsökningslagens" skall bytas ut mot "utsöknings

balkens". 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Förslag till 
Lag om ändring i sko~vårdslagen (1948:237) 

Härigenom förordnas i fråga om skogsvård slagen (1948 :23 7), 

dels att i 23 § ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "kronofogde
myndigheten", 

dels att 41, 42 och 44 § § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

41 § 1 

Virke, som enligt denna lag för

klarats förverkat, skall av åklaga
ren försäljas å offentlig auktion, så 
kungjord som om auktion å ut
mätt lös egendom är stadgat. Be
gär, innan frågan om virkes förver-

Virke, som enligt denna lag för

klarats förverkat, skall säljas av 
kronofogdemyndigheten. Innan 

frågan om förverkande av beslag- 1 Omtryckt1971:1035. 

taget virke slutligt prövats, skall 1 Senaste lydelse 1970: 
virket säljas av kronofogdemyn- 454. 
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kande slutligen prövats, virkets 
ägare, att försäljning skall äga 
rum, eller finner, på anmälan av 
åklagare, överexekutor, att fara 
föreligger för virkets för.;törelse 
eller att kostnaden för dess förva
rande skulle bliva större än skäligt 
är, skall överexekutor förordna, 
att virket skall säljas i den ordning 
nyss sagts; och skall i sådant fall 
virkets ägare, där han är känd och 
inom riket boende, eller, där han 
bor utom riket men inom riket 
har känt ombud, som äger att för 
honom mottaga stämning och av
giva svaromål, ombudet genom 
åklagarens försorg delgivas under
rättelse om auktionen minst åtta 
dagar innan den hålles. Anmälan 
av åklagare, varom här ovan sägs, 
skall vara åtföljd av fullständig, av 
två trovärdiga personer styrkt för
teckning, utvisande virkets mängd 
och beskaffenhet. 
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digheten, om ägaren begär det 
eller fara föreligger för virkets 
för.;törelse eller kostnaden för 
dess förvarande skulle bliva större 
än som är skäligt. Ä klagaren skall 
hos kronofogdemyndigheten an
mäla, när fråga om för.säljning 
uppkommit. Försäljningen äger 
rum i den ordning som gäller för 
utmätt lös egendom i allmänhet. 

42 § 

Böter, som ådömas enligt denna lag, ävensom genom försäljning av 
förverkat virke uppkommen behållning och utdömd ersättning för virke 
tillfalla den av skogsvårdsstyrelsen omhänderhavda skogsvärdskassan. 

Försäljes i beslag taget virke, 
innan det förklarats förverkat, 
skall, till dess frågan därom blivit 
slutligen avgjord, försäljningssum· 
man nedsättas i riksbanken på sätt 
särskilt är stadgat; och skall om 
sådana medels insättning i bankin· 
rättning vidare gälla vad i 160 § 

utsöknings/agen sägs. 

44 § 

Över åtgärd av överexekutor i 
anledning av framställning, varom 
i 23 § sägs, må klagan ej föras. 

Försäljes i beslag taget virke, 
innan det förklarats förverkat, får 
influtna medel ej betalas ut innan 
frågan om förverkande avgjorts 
slutligt. 

Över beslut, varigenom lcrono· 
fogdemyndigheten i anledning av 
framställning, varom i 23 § sägs, 
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fastställt kostnadsbelopp till betal
ning, må klagan ej föras. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 
Ärende som vid nya lagens ikraftträdande är anhängigt hos överexeku

tor skall prövas av denne. 
Kronofogdemyndigheten äger före lagens ikraftträdande vidtaga åtgär

der för försäljning som skall äga rum efter ikraftträdandet. 

Fönlag till 
Lag om ändring i lagen (1925 :221) om bulvanförhållande i fråga om fast 

egendom 

Härigenom förordnas beträffande lagen ( 1925 :221) om bulvanförhål
lande i fråga om fast egendom,1 

dels att i 1 och 13 § § ordet "överexekutor" skall bytas ut mot 
"kronofogdemyndigheten", 

dels att 2, 6 och 12 § § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Finnes, sedan förordnande med
delats enligt 1 § andra stycket, att 
egendomen dessförinnan eller se
nare avyttrats, äger överexekutor 
besluta att förordnandet ej skall 
gå i verkställighet. I övrigt skall så 
anses och med ärendet i tillämpliga 
delar så förfaras, som om egendo
men utmätts för fordran med bäs
ta förmånsrätt däri efter, i före
kommande fall, sådana rättigheter 
som besvärade egendomen redan 
innan bulvimförhållandet inträdde 
och hava förmånsrätt framför alla 
befintliga fordringar. Egendomen 
må ej inropas av bulvanen eller 
den för vars räkning bulvanförhål
landet ingåtts. Avgives vid auktio
nen bud som sålunda må antagas 
skall försäljning ske även om inne
havare av fordran bestrider det. 

2 §2 

Föreslagen lydelse 

Finnes, sedan förordnande med
delats enligt I § andra stycket, att 
egendomen dessförinnan eller se
nare avyttrats, äger kronofogde
myndigheten besluta att förord
nandet ej skall gå i verkställighet. 1 
övrigt skall så anses och med 
ärendet i tillämpliga delar så för
faras, som om egendomen utmätts 
för fordran med bästa förmånsrätt 
däri efter, i förekommande fall, 
sådana rättigheter som besvärade 
egendomen redan innan bulvan
förhållandet inträdde och hava 
förmånsrätt framför alla befintliga 
fordringar. Egendomen må ej inro
pas av bulvanen eller den för vars 
räkning bulvanförhållandet in
gåtts. Avgives vid auktionen bud 
som sålunda må antagas skall för
säljning ske även om innehavare av 

1 
Senaste lydelse av 13 § 

1946:832. 
2 Senaste lydebe 196 7: 
267. 
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Vad utsöknings/agen i fråga om 
fast egendoms försäljning och 
köpeskillingens fördelning i övrigt 
stadgar beträffande gäldenären 
skall i ärende som nu avses gälla 
bulvanen. Denne skall även vara 
pliktig att betala kostnad som ej 
kan gäldas ur den försålda egendo
men i enlighet med 198 § utsök
nings/agen. Bestämmelsen i 126 § 

3 mom. samma lag äger icke 
tillämpning i fråga om egendo
mens försäljning. 

Virke och stråfoder, som enligt 
denna lag dömas förbrutna, skola 
al' åklagaren säljas i den ordning, 
som om utmätta lösören stadgas. 
Begär, innan frågan om förverkan
de slutligen prövats, ägaren av 
virke eller strå[ oder, som tagits i 
beslag, att försäljning därav skall 
äga rum, eller finner, på anmälan 
av åklagare, överexekutor, att fara 
är för virkets eller stråfodrets för
störelse eller att kostnaden för 
dess förvarande skulle bliva större 
än skäligt är, förordne överexeku· 
tor, att godset skall säljas i den 
ordning nyss sagts; och skall i ty 
fall godsets ägare, om han är känd 
och inom riket bc1ende, eller, där 
han bor utom riket men inom 
riket har känt ombud, som äger 
att för honom mottaga stämning 
och avgiva svaromål, ombudet 
genom åklagarens försorg delgivas 
underrättelse om auktionen minst 
åtta dagar innan den hålles. An· 
mälan, varom här ovan sägs, skall 
vara åtföljd av fullständig, av två 
trovärdiga personer styrkt förteck· 
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fordran bestrider det. Vad utsök
ningsbalken i fråga om fast egen
doms försäljning och köpeskil
lingens fördelning i övrigt i;tadgar 
beträffande gäldenären skall i 
ärende som nu avses gälla bulva
nen. Denne skall även vara pliktig 
att betala kostnad som 1~j kan 
gäldas ur den försålda egendomen, 
behållen avkastning eller andra 
tillgängliga medel. Bestämmelsen i 
13 kap. 40 § första stycket andra 
punkten utsökningsbalken äger 
icke tillämpning i fråga om egen
domens försäljning. 

Virke och stråfoder, som enligt 
denna lag förklarats fön1erkat, 
skall säljas av krono[ ogdemyndig· 
heten. Innan frågan om förver
kande av beslagtaget gods slutligt 
prövats, skall godset säljas a·v kro
nofogdemyndigheten, om ägaren 
begär det eller fara föreligger för 
godsets förstörelse eller kostnaden 
för dess förvarande skulle bliva 
större än som är skäligt. Aklagaren 
skall hos krono[ ogdemyndigheten 
anmäla, när fråga om förs.'iljning 
uppkommit. Försäljningen äger 
rum i den ordning som gäller för 
utmätt lös egendom i allmänhet. 

3 Senaste lydelse 1970: 
431. 
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ning, utvisande godsets mängd och 
beskaffenhet. 

Säljes i beslag taget virke eller 
stråfoder, innan det dömts förbru
tet, skall, till dess frågan därom 
blivit slutligen avgjord, försälj
ningssumman nedsättas i riksban

ken på sätt särskilt är stadgat; och 
skall vad i 160 § utsöknings/agen 
sägs om sådana medels insättning i 

bankinrättning äga motsvarande 
tillämpning. 
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Fnreslagen lydelse 

Säljes i beslag taget virke eller 
stråfoder, innan det förklarats för
verkat, får influtna medel ej beta
las ut innan frågan om förver
kande ai•gjorts slutligt. 

12 §4 

Klagan över överexekutors be
slut i ärende, som omförmäles i 

1 §, föres i den ordning, som i 
utsöknings/agen stadgas angående 
klagan över överexekutors utslag i 
utsökningsmål. 

Klagan över kronofogdemyndig

hetens beslut föres i den ordning 
som stadgas i utsökningsbalken. 

över länsstyrelsens beslut i ärende, varom i 3 § sägs, må ej klagan föras. 

Denna lag träder i kraft den l januari ... 
Har domstol före nya lagens ikraftträdande meddelat förordnande som 

avses i l § första stycket, skall ärendet handläggas av överexekutor. 
Verkställandet av försäljningen får dock överlämnas till kronofogdemyn
digheten, om det finnes lämpligt. 

Ärende som avses i 6 § första stycket andra punkten och vid nya lagens 
ikraftträdande är anhängigt hos överexekutor skall prövas av denne. 

Kronofogdemyndigheten äger före lagens ikraftträdande vidtaga åtgär
der för försäljning enligt 6 § som skall äga rum efter ikraftträdandet. 

4 Senaste lydelse 196 7: 
267. 
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Förslag till 
Lag om ändring i handelsbalken 

Härigenom förordnas i fråga om handelsbalken, 

dels att 10 kap. 2 och 7 §§skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i 12 kap. skall införas en ny paragraf, 12 §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 

Nu är dag ute, och löses ej panten 
åter: have då panthavaren våld, att 
den å häradstinget en gång, och i 
staden å tre måndagar, uppbjuda, 
och sedan lagligen värdera och mä
ta låta. Vill då ägaren lösa panten 
åter: göre det, i staden inom fjorton 
dagar, och å landet inom en månad, 
sedan det honom kungjort var, och 
gä/de därtill den ränta, som han ut
fäst haver. Vill eller gitter han ej; 
stånde honom fritt, vad han hellre 
vi/I låta panten under offentligt ut
rop till salu gå, eller låta borgenären 
den behålla efter värderingen. Var
der panten högre värderad, eller 
försåld, än gälden är: njute då gäl
denären det över är: är panten 
mindre:fylle han bristen. 

2 § 

Borgenär, vilken har lös egendom 
som handpant, har rätt att, när 
fordringen är förfallen till betal· 
ning, sälja panten enligt vad som 
sägs nedan. Pantsatt fordrar.~ skall 
dock i stället indrivas, när det kan 
ske inom rimlig tid. Detta gäller ej 
obligationer eller andra sku/Q'ebrei• 
som uppenbarligen äro avsedda för 
den allmänna rörelsen. Pantbrev 
eller annan inteckningshandling får 
ej säljas. 

Försäljning av pant får ej utan 
särskilda skäl äga rum utan att 
borgenären efter förfallodagen an· 
manat gäldenären att betala skul
den inom viss tid, minst en månad, 
vid äventyr att panten eljest säljs. 

Försäljning skall, såvitt imgår 
fondpapper, ske genom fond· 
kommissionär och eljest på offent· 
lig auktion. Borgenären skall om 
möjligt i god tid förut underrätta 
gäldenären om tid och plats för så· 
dan auktion. 

Om anmaning eller underrättelse 
som avses i andra eller tredje styc· 
kel har i rekommenderat brev ai•· 
lämnats på postanstalt inom riket 
för befordran till adress som gälde· 
nären uppgivit eller, om adressen 
vid tiden för an maningen .eller 
underrättelsen borgenären v1~ter· 
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Nuvarande lydelse 

7 §I 
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ligt var en annan, till denna adress, 
skall borgenären anses ha fullgjort 
vad som ankommer på honom. 

I fall då annan än gäldenären är 
ägare till panten skall borgenären 
om möjligt i god tid underrätta äga· 
ren dels om den tid efter vilken 
panten kan komma att säljas dels 
om tid och plats för auktion. Be· 
stämmelsen i fjärde stycket har 
motsvarande tillämpning. 

Regeringen äger meddela före· 
skrifter om hur auktion skall kun· 
göras. 

Om pantens ägare är i konkurs, 
gäller 73 § konkurs/agen (1921: 
225). 

Skepp och skeppsbygge må ej med laga verkan sättas i pant efter ty nu 
är sagt. Ej heller må luft fartyg sålunda pantsättas. 

Detsamma gäller båt som är 
införd i båtregistret. 

12 kap. 

12 § 

Om den som lämnat gods i an· 
nans vård ej betalar förfallen [ord· 
ran för vilken den som förvarar 
godset har rätt att kvarhålla detta, 
har 10 kap. 2 § motsvarande till· 
lämpning. 

Om godset uppenbarligen saknar 
saluvärde och ägaren ej inom tre 
månader från anmaning avhämtar 
det, får godset bort skaffas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari ... 
Genom denna lag upphävs förordningen (1914:299) om vad vid för· 

säljning av värdepapper i vissa fall skall iakttagas. 2 

När i lag eller annan författning förekommer hänvisning till nämnda 
förordning, skall tillämpas vad som i 10 kap. 2 § han delsbalken sägs om 
försäljning av pant. 

1 Senaste lydelse 
1973:1066. 
2 Senaste lydelse 
1921:573. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1950:104) om rätt för hantverkare att sälja gods 
som ej avhämtats 

Härigenom förordnas, att 4 § lagen ( 195 0:104) om rätt för hantverkare 

att sälja gods som ej avhämtats skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 § 

Försäljning skall ske på offentlig auktion. Är det uppenbart, att 

hantverkarens fordran jämte de med auktionen förenade kostnaderna ej 

skulle kunna utgå ur köpeskillingen, må försäljning i stället äga rum på 

annat lämpligt sätt. 
Om tid och plats för auktion skall hantverkaren, såvitt ske kan, i god 

tid förut underrätta beställaren. 

--------

Regeringen äger meddela före
skrifter om hur auktion skall kun
göras. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 191 S :218) om avtal och andra rättshandlingar på 
fönnögenhetsrättens område 

Härigenom förordnas, att i 17 § lagen (191 5 :218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område ordet "överexekutor" 

skall bytas ut mot "tingsrätten". 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Ärende som är anhängigt hos överexekutor vid nya lagens ikraft

trädande handläggs enligt äldre lag. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp 

Härigenom förordnas, att I 0 och 14-16 § § lagen (1915 :219) om av

betalningsköp skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

lQ §1 

Sälja ren äge hos ut mätnings man söka handräckning för godsets 

återtagande, under förutsättning att om avbetalningsköpet upprättats en 
av köparen underskriven handling, som 

l) innehåller förbehåll om säljarens äganderätt eller om rätt för säljaren 

att åkrtaga godset; 

2) upptager det pris, till vilket säljaren skulle varit villig att sälja godset 
mot kontant betalning; samt 

3) angiver vad köparen har att erlägga och när de särskilda beloppen 
förfalla till betalning. 

Ansökan om handräckning skall göras skriftligen samt innehålla uppgift 

å den del av avbetalningspriset, som utestår ogulden, och där säljaren gör 

anspråk på ränta, gottgörelse för försäkrings premie eller ersättning, som i 
4 § första stycket 5) avses, vad han i sådant hänseende fordrar. 

Ansökningen skall vara åtföljd av köpehandlingen i huvudskrift och 

bestyrkt avskrift. 

Kostnaden för handräckningen 
skall, där utmätningsmannen det 
äskar, förskjutas av sökanden. 

Vad i 56, 59, 60 och 60 a §§ut
söknings/agen är föreskrivet i fråga 
om utmätning skall äga motsvaran
de tillämpning med avseende å 
handräckning enligt denna lag. 

14 §2 

Beslut i fråga om handräckning 
må överklagas hos överexekutor. 
över dennes beslut må ej klagan 
föras. 

I fråga om handräckning e11ligt 
denna lag gäller i övrigt vad som i 
utsökningsbalken föreskrives om 
handräckning enligt 17 kap. 17 § 
samma balk, om ej annat sägs ne
dan. 

Är köparen eller säljaren 

missnöjd med värdering eller annan 
åtgärd, som vid handräckningen 
vidtagits, vare honom ej förment 

Belopp som nedsatts enligt S § 1 Senaste lydelse 
första stycket får ej lyftas av köpa- 1963:258. 

ren förrän beslutet om handräck
ning vunnit laga kraft. 

2 Senaste lydelse 
1953:152. 
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Nui•arande lydelse 

att efter stämning å den andre ut
föra sin talan vid domstol. Visar ej 
säljaren, att han väckt sådan talan 
inom en månad efter det handräck
ning gavs eller, diir förrättningen 
inom den tid överklagats, inom lika 
tid efter det överexekutors beslut 
meddelades, äge köparen hos ut
mätningsmannen lyfta det belopp, 
som enligt 5 § första stycket må 
hava blivit hos denne nedsatt. 
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Föreslagen lydelse 

Är köparen eller säljaren miss
nöjd med värdering eller annan åt

gärd i ärendet, är han oförliindrad 
att väcka talan vid domstol. 

15 §3 

Bestämmelserna i 11 § andra 

stycket och 12 § skola äga motsva

rande tillämpning beträffande för

rättning för verkställighet av dom, 

varigenom köparen förpliktats ut
giva gods, som blivit sålt genom av

betalningsköp. 

Vid förrättning, som i första styc

ket avses, skall, där ej i domen 

annorlunda förordnats, i fråga om 
värdering av godset gälla vad i 13 § 

är stadgat. Beträffande talan mot 
utmätningsmannens värdering 
skola bestämmelserna i 14 §andra 
stycket äga motsvarande tillämp

ning. 

Bestämmelserna i 11 § andra 

stycket, 12 § och 14 §andra styc
ket skola äga motsvarande tillämp

ning beträffande förrättning för 

verkställighet av dom, varigenom 

köparen förpliktats utgiva gods, 
som blivit sålt genom avbetalnings
köp. 

Vid förrättning, som i första styc

ket avses, skall, där ej i domen 

annorlunda förordnats, i fråga om 
värdering av godset gälla vad i 13 § 
är stadgat. Beträffande talan vid 
domstol mot värderingen skola be

stämmelserna i 14 § tredje !>tycket 
äga motsvarande tillämpning. 

16 §4 

Jämte de stadganden, som i 10-
15 § § finnas meddelade, skola i 
fråga om förrättning, som diir av
ses, utsöknings/agens föreskrifter i 
tillämpliga delar lända till efter
rättelse. Har säljaren medgivit upp
skov med sökt förrättning och har 
på grund därav verkställighet ej 
skett, då sex månader förflutit från 
dagen för ansökningen, vare ansök
ningen förfallen. 

Lämnar säljaren anstånd med 
sökt förrättning och fortfar anstån
det över sex månader från dagen 
för ansökningen, kan denna för
klaras förfallen. 

3 Senaste lydelse 
1953:152. 
4 Senaste lydelse 
1953:152. 
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För fordran på grund av avbetalningsköp må det gods köpet avser icke 
tagas i mät. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari ... 

När utmätningsman före nya lagens ikraftträdande meddelat beslut 1 

fråga om handräckning eller verkställighet, skall äldre lag alltjämt gälla. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1927 :77) om försäkringsavtal 

Härigenom förordnas i fråga om lagen(l927:77)om försäkringsavtal, 1 

dels att i I 18 och I 23 § § ordet "utsökningslagcn" skall bytas ut mot 
"utsökningsbalkcn ", 

dels att 58 § skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 117 a §, av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande ~ydelse Föreslagen lydelse 

58 §2 

Gäller försäkring å gods till förmån för någon, som till säkerhet för 
fordran har panträtt i godset, äge han, ändå att fordringen ej är till 
betalning förfallen, framför ägaren rätt att ur utfallande ersättningsbe
lopp utfå sin fordran, såvida icke ägaren genom att avhjälpa skadan eller 
på annat sätt bereder panthavaren samma säkerhet som han ägt före 
försäkringsfallet. Lag samma vare, där försäkringen gäller till förmån för 
någon, som har rätt att kvarhålla godset till säkerhet för förfallen 
fordran. 

Ersättningsbelopp för gods. som 
är utmätt, skall, om borgenären det 
yrkar, utgivas till utmätningsman
nen. Avser ersättnings beloppet 
gods, som satts i kvarstad eller 
under skingringsförbud, skall be
loppet, där part det äskar, utgii•as 
till överexekutor; och har denne att 
med beloppet förfara på sätt i 
160 § utsöknings/agen är för där 
avsett fall stadgat. 

Ersättningsbelopp för gods, som 
är utmätt eller belagt med kvarstad, 
skall utgivas till kronofogdemyn
digheten, om part begär det. 

I fråga om rätt för borgenär, som har panträtt i fastighet eller i 
tomträtt, att njuta betalning ur brandskadeersättning gälkr, i stället för 
föreskrifterna i 56 och 57 §§ samt första och andra styckena i 

1 Senaste lydelse ~v 118 
och 123 §§ 1968:622. 
2 Senaste lydelse 
1973:1069. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen ~l1delse 

förevarande paragraf. vad som finnes stadgat i 86- 88 § § samt i särskild 

lag. 

117 a § 

Om försäkringstagaren i utmät
ningsärende finnes sakna andra till
gångar som förslå till betalning a1• 

sökandens fordran, får kronofog
demyndigheten utmäta och hos 
försäkringsgivaren utkräva belopp 
som a1•ses i I I 7 §. Därvid räknas 
ansökan om utmätning lika som an
sökan om konkurs. Har ej försäk
ringstagaren samtyckt till be
loppets utkrävande, åligger det ut
mätningssökanden att för prövning 
av frågan väcka talan mot försäk
ringstagaren inom en månad från 
att beslut om utmätning delgivits 
honom. Sker ej det, skall utmät
ningen hävas. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari ... 
Vad som i 58 § i dess nya lydelse sägs om kvarstad gäller även 

skingringsförbud som meddelats före ikraftträdandet. 

Har ansökan om ut mätning gjorts före nya lagens ikraftträdande, skall 
vid tillämpning av 117 a § dagen för ikraftträdandet räknas som 
ansökningsdag. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt 

Härigenom förordnas, att i 5 § lagen (1970:215) om arbetsgivares 

kvittningsrätt ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "hovrätten". 

Denna lag träder i kraft den 1 januari ... 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1927:56) om gälds betalning genom penningars 
nedsättande i allmänt förvar 

Härigenom förordnas, att i I, 2, 5, 6 och 8 § § lagen ( 19 27 :56) om gälds 

betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar ordet "överexe

kutor" skall bytas ut mot "kronofogdemyndigheten''. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1927 :85) om dödande av förkommen handling 

Härigenom förordnas, att i Jagen ( 1927 :85) om dödande av förkommen 

handling skall införas en ny paragraf, 15 §, av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

20 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 84 

Föreslagen lydelse 

15 § 

Vad som i 1-11§§ sägs om 
dödande av förkommen handling 
skall i tillämpliga delar gälla även 
handling som ej kunnat anträffas 
vid utmätning av fordringen eller 
rättigheten eller vid konkurs, om 
det kan antagas att handlingen 
undanhålles. Ansökan um dödning 
göres i sådant fall av kronofogde
myndigheten eller konkursför
valtaren. Om det finnes behövligt, 
skall rätten som villkor för död
ande av annan handling än mot
bok hos bank eller livförsäkrings
brev föreskriva, att utmätnings
sökanden eller konkursförvaltaren 
ställer säkerhet enligt 2 kap. ut· 
sökningsbalken för förlust som 
rätt innehavare av handlingen kan 
lida eller att utmätningssökande, 
som enligt 16 § nämnda kap. är 
befriad från skyldighet att ställa 
säkerhet, skall vara pliktig ersätta 
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Nuvarande lydelse 
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Föreslagen lydelse 

sådan förlust. Säkerheten eller för
pliktelsen får ej åberopas, om ta
lan väcks senare än tre år från den 
dag då beslut om handlingens död
ande meddelades. 

Ny handling skall ej utfärdas med 
anledning av dödningsbeslut i fall 
som avses i första stycket. 

Om vid utmätning uppkommer 
överskott, skall det av kronofogde
myndigheten avsättas i avvaktan 
att den dödade handlingen företes 
eller det på annat sätt blir utrett 
vem som har rätt till beloppec. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 
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Förslag till 
Lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. l) 

Härigenom förordnas i fråga om sjölagen ( 1891 :3 5 s. 1), 1 

dels att i 237 och 238 §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mot 
"kronofogdemyndigheten", 

dels att 33, 38, 69, 249, 253 och 283 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse fares/agen lydelse 

33 §2 

Anmälan av skepp eller skeppsbygge för registrering eller ansökan om 

inskrivning av förvärv av sådan egendom skall avslås, om 

1. bestämmelsen i 30 § första stycket ej iakttagits; 

2. egendomen ej kan registreras enligt 11 §; 
3. sökanden ej styrker sitt förvärv; 

4. vad angår registrerat skepp eller skeppsbygge, fångesmannens rätt ej 

är inskriven och sökandens förvärv icke grundas pa exekutiv försäljning; 

S. åberopad överlåtelse står i strid med en mot överlåtaren på grund av 

förvärvsvillkor gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över 

egendomen och överlåtarens åtkomst icke var inskriven när överlåtelsen 

ägde rum eller, om så var fallet, villkoret är infört i n:gistret eller införes 

däri samma inskrivningsdag som ansökningen göres; 

6. egendomen av överlåtaren tidigare överlåtits till annan och överlåta

rens åtkomst ej var inskriven när sökandens förvärv ägde rum eller, om så 

var fallet, inskrivning samma inskrivningsdag sökes för det tidigare 
förvärvet; 

7. före utgången av den inskrfr
ningsdag då ansökningen göres 
egendomen blivit föremål för kvar
stad eller skingringsförbud till 

säkerhet för anspråk mot överlåta
ren eller denne försatts i konkurs; 

7. egendumen blivit föremål för 

kvarstad till säkerhet för anspråk 
mot överlåtaren och ärende an
gående anteckning därom har upp
tagits senast på den inskri1•ningsdag 

då ansökningen göres, eller över

låtaren har försatts i konkurs före 
utgången a1• nämnda inskri~·nings

dag; 

8. egendomen sålts exekutivt till annan än sökanden; eller 
9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller icke 

kan göras gällande. 

38 §3 

I skepps- eller skeppsbyggnadsregistret skall antecknas. när 

1. talan väckts om hävning eller återgång av förvärv av registrerat skepp 

1 Senaste lydelse av 237 
och 238 §§ 1973 :1064. 
2 Senaste lydelse 
1973:1064. 
3 Senaste lyde!St: 
1973:1064. 
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Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

eller skeppsbyggc eller om bättre rätt till sadan egrndom dler eljt'St i 

fråga, som angår inskrivning; 
2. mål som avses under 1 avgjorts genom dom eller slutligt bt'slut som 

vunnit laga kraft; 

3. ägare av registrerat skepp eller skepps bygge försatts i konkurs; 

4. registrerat skepp eller skepps

bygge eller inskriven rätt till sådan 
egendom blivit föremål för kvar

stad, skingringsförbud eller ut mät

ning eller sålts exekutivt; 
5. beslut som avses under 3 eller 

4 om konkurs, kvarstad, ski11gri11gs

förbud eller ut mätning upphävts el

ler återgått eller fråga om exekutiv 
försäljning av registrerat skepp eller 

skeppsbygge eller inskriven rätt till 

sådan egendom eljl'st förfallit; 

4. registrerat skt'pp ellt;r skepps

bygge eller inskriven rätt till sädan 
egendom blivit föremål för kvar

stad, utmätning eller beslag eller 

sålts exekutivt; 

5. beslut som avses under 3 eller 
4 om konkurs, kvarstad, utmät

ning eller beslag upphävts t'ller 

återgått eller fråga om exekutiv 
försäljning av registrerat skepp 

eller skeppsbygge eller inskriven 

rätt till sådan egendom eljest för-

fallit; 

6. skepp eller skeppsbygge skall avregistreras enligt någon i 16 § 

angiven grund men hinder mot avregistreringen möter enligt 17 §; 

7. enligt 36 § beslut meddelats att skepp eller skeppsbygge skall 

avföras ur registret den dag registrering äger rum utomlands. 

Är eljest i lag eller annan författning föreskrivet att visst förhållande 

skall antecknas i skepps- eller skeppsbyggnadsregistret, skall det gälla. 
Anteckning i skeppsbyggnadsregistret skall överföras till skeppsregist

ret, om bygget överföres dit såsom skepp. Registeranteckning skall 

avföras, om den uppenbarligen ej längre kan vara av betyddse. 

69 §4 

Om fartyg av utländsk myndig

het belägges med kvarstad eller ut

mätes, skall befälhavaren ofördröj

ligen underrätta närmaste svenske 

konsul i den främmande staten 

och, i fråga om skepp, register

myndigheten. Såvitt möjligt skall 

därjämte till registermyndigheten 

snarast översändas den utländska 

myndighetens bevis om åtgärden. 

Första stycket har motsvarande 

tillämpning, när kvarstaden eller 

utmätningen häves. 

Om fartyg av utländsk myndig

het belägges mt!d kvarstad, utmätes 

eller tages i beslag, skall befälhava

ren ofördröjligen underrätta när

maste svenske konsul i den främ

mande staten och, i fråga om 

skepp, registermyndigheten. Såvitt 

möjligt skall därjämte till register

myndigheten snarast översändas 

den utländska myndighetens bevis 

om åtgärden. 

Första stycket har motsvarande 

tillämpning, när kvarstaden, utmät

ningen eller beslaget häves. 

4 Senaste lydelse 
1973:1064. 
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249 § 5 

Säljes fartyg exekutivt i Sverige, 
upphör sjöpanträtt och retentions
rätt i fartyget sedan köpeskillingen 

erlagts. förutsatt att försäljningen 

blir bestående. 

Säljes fartyg exekutivt i Sverige, 
upphör sjöpanträtt och retentions
rätt i fartyget sedan försäljningen 
vunnit laga kraft och köpeskil
lingen erlagts. 

Borgenärerna ha rätt till betalning ur köpeskillingen i den ordning som 

gäller för utmätt egendom. Fordran, som är förenad med sjöpanträtt, får 

därvid bevakas till fullt belopp utan hinder av bestämmelserna i I 0 kap. 
om begränsning av redares ansvarighet men ger ej utdelning över det 

belopp som högst skall utgå enligt nämnda bestämmelser. 
Exekutiv försäljning av fartyg i främmande stat skall erkännas med den 

verkan som angives i första stycket, om fartyget fanns inom den statens 

jurisdiktionsområde samt försäljningen verkställts i enlighet med den 
statens lag och i överensstämmelse med bestämmelserna i 1967 års 
internationella konvention om sjöpanträtt och fartygshypotek. 

253 §6 

Utlämnas gods, som häftar för fordran, eller säljes gods för fartygets 

eller lastens behov, upphör sjöpanträtt i godset. 

Sälies gods exekutivt, upphör sjö
panträtt däri sedan köpeskillingen 

erlagts, förutsatt att försäljningen 

blir bestående. 

Säljes gods exekutivt, upphör sjö
panträtt däri sedan försäljningen 

vunnit laga kraft och köpeskil
lingen erlagts. 

Den som utan borgenärens tillstånd lämnat ut gods, som enligt vad han 
insett eller bort inse häftade för fordran, svarar för vad som till följd 
därav ej kan utgå ur godset. Sådan ansvarighet har även mottagaren för 
fordran, för vilken han eljest icke skolat svara personligen, om han hade 
kännedom om fordringen när godset lämnades ut. 

283 §7 

Ansökan om inteckning skall avslås, om 

I. bestämmelserna i 282 § första stycket ej iakttagits; 
2. ansökningen strider mot 261 §; 
3. ansökningen strider mot sådan på grund av förvärvsvillkor mot 

sökanden gällande inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen, 
som införts i skepps- eller skeppsbyggnadsregistret eller införes däri 

samma inskrivningsdag som inteckningen sökes, och ansökningen icke 
medgivits av den till vars förmån inskränkningen gäller; 

4. skeppet eller skeppsbygget skall avregistreras; 

5. sökanden eller, om skeppet eller bygget äges av flera, någon av 
sökandena är i konkurs eller försättes i konkurs samma inskrivningsdag 

5 Senast~ lydelse 
1973:1064. 
6 Senaste lydelse 
1973:1064. 
7 Senaste lydelse 
1973:1064. 
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som inteckningen sökes och det icke visas, att skeppet, bygget eller 

andden ej hör till konkursboet; 

6. skeppet, bygget eller andd 

däri eller villkorlig äganderätt där
till är föremål för kvarstad, sking
ringsförbud eller utmätning eller 

blir föremål för sådan åtgärd sam
ma inskrivningsdag som inteck

ningen sökes; eller 

6. skeppet, bygget eller andel 

däri eller villkorlig äganderätt där

till blivit föremål för kvarstad, ut

mätning eller beslag och ärende 
angående anteckning därom upp
tagits senast på den inskrivnings
dag då inteckningen sökes; eller 

7. skeppet, bygget eller andel däri eller villkorlig äganderätt därtill 

frångått sökanden genom exekutiv försäljning. 

Har ärende angående inskrivning av sökandens förvärv uppskjutits, skall 

behandlingen av inteckningsansökningen uppskjutas på motsvarande sätt. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Vad som i nya lagen sägs om kvarstad gäller även skingringsförbud som 

meddelats före ikraft trädan det. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( l 9SS :227) om inskrivning av rätt till lutftfartyg 

Härigenom förordnas, att 12, 30 och 41 § § lagen (195 5 :227) om 
in5krivning av rätt till luft fartyg skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Upplyses att före den dag in
teckning sökes eller ock samma 
dag ansökningen göres den egen

dom som ansökningen avser tagits 
i mät, och visas ej att utmätningen 
upphört att gälla, skall ansökning

en avslås. 

12 § 

Föreslagen lydelse 

Har den egendom som ansökan 

om inteckning avser, lott däri eller 

villkorlig äganderätt därtill blivit 

föremål för kvarstad. utmätning 

eller beslag och har ärende angå
ende anteckning därom upptagits 
senast på den inskrivningsdag då 
ansökningen göres, skall ansök

ningen avslås. 

30 § 

Utmätes ägaren tillkommande 
rätt till andel i in teckning eller 

Varder ägare, som har rätt till 
andel i inteckning, försatt i kon-
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varder ägare, vilken sådan rätt 
tillkommer, försatt i konkurs, vare 

inteckningshavaren, ändå att han 

betingat sig annat, pliktig att på 

begäran av utmätningsmannen el
ler konkursförvaltaren uppvisa in

teckningshandlingen för avskriv

ning, såsom i 29 § sägs, av det 
ägaren tillkommande beloppet. 
Sedan avskrivning sålunda skett, 

må inteckning å det avskrivna 

beloppet med ränta meddelas på 

ansökan av utmätningsmannen el
ler konkursförvaltaren, ändå att 

inteckningsmedgivandet icke är 

tecknat'å sådan handling som i 5 § 

sägs. Handling, på grund varav 

inteckning sålunda meddelas, skall 

innehålla att beloppet förfaller till 

betalning sex månader efter upp

sägning. 

41 §I 

Då utmätning skett av luftfartyg 
eller lott däri eller till sådant 
fartyg hörande, intecknade reserv

delar, eller då jämlikt 71 § kon
kurs/agen äskats att luftfartyg el
ler in tecknade reservdelar till så
dant fartyg må utmätningsvis säl
jas, skall, sedan bevis härom in
kommit till inskrivningsdomaren, 
å nästa inskrivningsdag göras an
teckning om förhållandet i inskril'
ningsboken. Visas att utmätningen 
upphävts eller att frågan om egen
domens försäljning eljest förfallit, 
varde ock det i boken antecknat. 

Har egendom blivit såld i den 
ordning som är stadgad beträffan
de försäljning av utmätt luft fartyg 
och av utmätta, intecknade reserv
delar, varde anteckning därom ef
ter vad i första stycket sägs införd 
i inskrivningsboken, när handling 
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kurs, vare inteckningshavaren, än

då att han betingat sig annat, 

pliktig att på begäran av konkurs

förvaltaren uppvisa intecknings

handlingen för avskrivning, såsom 
i 29 § sägs, av det ägaren tillkom
mande beloppet. Sedan avskriv

ning sålunda skett, må inteckning 
å det avskrivna beloppet med rän

ta meddelas på ansökan av kon

kursförvaltaren, ändå att inteck

ningsmedgivandet icke är tecknat 

å sådan handling som i 5 § sägs. 

Handling, på grund varav inteck

ning sålunda meddelas, skall inne

hålla att beloppet förfaller till 

betalning sex månader efter upp

sägning. 

Har luftfartyg, lott däri eller 

intecknade reservdelar eller vill

korlig äganderätt till sådan egen
dom utmätts eller har enligt 71 § 

konkurs/agen ( 1921 :225) beträf
fande dylik egendom begärts för
säljning i den ordning som gäller 
för utmätt egendom eller har ut
mätningen upphävts eller frågan 
om egendomens försäljning av an
nat skäl förfallit eller har egendom 
som nyss nämnts blivit föremål 
för kvarstad eller beslag eller sådan 
åtgärd upphävts, skall anteckning 
därom göras i inskrh•ningsboken. 

Anteckning att egendomen sålts 

utmätningsvis skall ske, när hand
ling som visar köpeskillingens för
delning inkommit. 

Om inverkan på inteckning av 
exekutiv försäljning eller av myn
dighets fördelning av medel skall 

I Senaste lydelse 
1970:986. 
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som 1•isar köpeskillingens fördel
ning inkommer till inskrivnings
domaren. Var egendomen inteck
nad, skall i inskrivningsboken ti/1-
/ika antecknas den verkan som 

försäljningen enligt vad i 25 § 

stadgas medför beträffande in
teckningen. Skedde ej försäljning, 
men skola ändock enligt vad där

om är särskilt stadgat medel för
delas mellan rättsägare i egen

domen, skall motsvarande anteck
ning göras när fördelnings/ängden 
inkommer. 

Har domstol beträffande inteck

ning i luftfartyg meddelat för
klaring som i 26 § sägs, åligger det 
domstolen att därom översända 
bevis till inskrivningsdomaren, 
som har att å nästa inskrivnings
dag göra anteckning om förhållan

det i inskril'ningsboken. 

Föreslagen lydelse 

anteckning göras i inskrh•nings
boken när anmälan, be~·is eller 
fördelnings/ängd som utvisar för
hållandet inkommit. 

Har domstol beträffande inteck
ning i luftfartyg meddelat för

klaring som i 26 § sägs, åliggl'r det 

domstolen att därom översända 
bevis till inskrivningsdomaren för 

anteckning i inskrivningsboken. 
Förekommer eljest i lag eller 

annan författning bestämmelse 

om att i•isst förhållande skall an
tecknas i inskrivningsboken, gäller 
bestämmelsen. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 
Vad som i nya lagen sägs om kvarstad gäller även skingringsförbud som 

meddelats före ikraftträdandet. 
Om ärende angående avskrivning på inteckningshandling har upptagits 

på inskrivningsdag före nya lagens ikraftträdande, skall äldre lydelsen av 

30 §gälla. 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1966 :454) om företagsinteckning 

Härigenom förordnas, att 12 § lagen ( 1966 :454) om företagsinteckning 

skall ha nedan angivna lydelse. 
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Har egendom som hör till nä
ringsverksamhet sålts under villkor 
att den får kvarbliva hos säljaren. 
är försäljningen. även om avhand

ling därom behandlats enligt för
ordningen den 20 november 1845 
(nr 50 s. 1) i avseende på handel 
om lösören, som köparen låter i 
säljarens vård kvarb/iva, utan ver
kan mot innehavare av annan före
tagsinteckning i verksamheten än 
sådan som sökts mera än trettio 
dagar efter det att avhandlingen 
företeddes inför rätten. 

12 § 
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Företagsinteckning, som söks 
samma dag som beslut om kvar
stad eller beslag meddelas eller 
senare, gäller ej i den egendom 
som omfattas av kvarstaden eller 
beslaget. 

Om företrödesordningen mellan 
företagsinteckning och utmätning 
finnes bestämmelse i 9 §förmåns
rätts/agen (1970:979). 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Äldre lydelsen skall alltjämt tillämpas, om köpeavhandlingen upprättats 

före nya lagens ikraftträdande. 

Vad som i nya lagen sägs om kvarstad gäller även skingringsförbud som 

meddelats före ikraftträdandet. 

Förslag till 
Lag om ändring i fönnånsrättslagen (1970:979) 

Härigenom förordnas, att 9 § förmånsrättslagen ( 1970 :979) skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §I 

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efkr paragrafernas följd och 

efter den i 4 -7 § § angivna numreringen. 

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 

4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 24 7 § sjölagen 

(1891:35 s. 1). 

Förmånsrätt på grund av utmät

ning har företräde framför för

månsrätt på grund av inteckning, 
vilken sökts samma dag som ut
mätningen verkställdes eller sena

re. 

Förmånsrätt på grund av utmät

ning har företräde framför för

månsrätt på grund av företagsin
teckning, vilken sökts samma dag 

som beslutet om utmätning med- 1 Senaste lydelse 
delades eller senare, och framför 1973:1068. 
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Utmätning ger företräde framför 
senare utmätning av samma egen
dom. Utmätning för flera ford
ringar på en gång ger lika rätt. Om 
det inbördes företrädet i övrigt 
mellan fordringar med samma slag 
av förmånsrätt finns för vissa fall 
särskilda bestämmelser. 
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förmånsrätt på grund av annan 
inteckning, vilken sökts samma 

inskrivningsdag som ärendf' angå

ende anteckning om utmätningen 
upptagits eller senare. 

Utmätning ger företräde framför 
senare utmätning av samma egen
dom, om ej annat följer av 5 kap. 
28 § andra stycket utsökni.ngsbal
ken. Utmätning för flera fordring
ar på en gång ger lika rätl. Om det 
inbördes företrädet i övrigt mellan 
fordringar med samma slag av 
förmånsrätt finns för vis:>a fall 
särskilda bestämmelser. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 
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Förslag till 
Lag om ändring i konkurslagen ( 1921 :225) 

Härigenom förordnas i fråga om konkurslagen ( 1921 :225 ), 

dels att 96 ~ skall upphöra att gälla. 

dels att 13, 14, 24, 35, 71, 73, 74, 76, 81 och 97 §~skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen ~vdelse 

J 3 §I 

Medgiver gäldenären borgenärs konkursansökan, äger 10 § mot

svarande tillämpning. Bestrides ansökningen eller underlåter gäldenären 

alt förklara sig ehuru delgivning skett, hänskjutes målet till rätten. 

Har horgenärs fordran fastställts 

av domstol eller har domstol en

ligt lagsökningslagen ( 1946 :808) 
meddelat bevis att utmätning för 

fordringen får äga rum, skall den

na godtagas som stöd för behörig

het att söka gäldenären i konkurs 

utan avvaktan att beslutet vunnit 

laga krait, om det ej förordnats 

att beslutet icke far verkställas. 

Detsamma gäller, när ö1•erexekutor 
meddelat föreskrift om 1•erkställig
het av skiljedom och ej annorlunda 
förordnats a1• högre myndighet el
ler domstol. 

Har borgenärs fordran fastställts 

av domstol eller har domstol en

ligt lagsökningslagen ( 1946 :808) 
meddelat bevis att utmätning för 

fordringen får äga rum, skall den

na godtagas som stöd för behörig

het att söka gäldenären i konkurs 

utan avvaktan att beslutet vunnit 

laga kraft, om det ej förordnats 

att beslutet icke får verkställas. 

Fordran som fastställts genom 

skiljedom skall också godtagas, 
om skiljedomen får verkställas en
ligt vad som sägs i 3 kap. 17-20 
§ § utsökningsbalken. 

I andra fall skall borgenären styrka fordringen. 

14 § 2 

Om konkursansökan ej genast 

bifalles, kan konkursdomaren eller 

rätten på begäran av borgenär 

förbjuda gäldenären att sälja eller 
skingra sin egendom eller viss del 

därav, om särskilda skäl föreligga 

till sådant förbud. Därvid skall vad 

som enligt 15 kap. rättegångsbal

ken gäller om skingringsförbud i 
rättegång äga motsvarande 

tillämpning. Konkursdomaren el-

Om konkursansökan ej genast 

bifalles. kan konkursdomaren eller 

rätten på begäran av borgenär 

förordna om kvarstad på gäldenä
rens egendom eller viss del därav, 

om särskilda skäl föreligga till 

sådan åtgärd. Därvid skall vad 

som gäller om kvarstad för f ord

ran som beviljas i rättegång äga 
motsvarande tillämpning, dock ej 
vad som i 17 kap. 9 § andra 

1 Med nuvarande lydcls 
avses här det förslag ti 
lag om ändring i kon
kurslagen som fram
lagts i Utsökningsrätt X. 
2 Se not I. 
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ler rätten får medgiva undantag 
från skingringsförbudet eller över
lämna åt lämplig person att med
giva sådant undantag, om det hc
hövs. Ersättning till denne skall 
betalas av borgenären. 

Finnes lös egendom, som ställes 
under skingringsförbud enligt 
första stycket, hos tredje man, 
kan denne förbjudas att utgiva 
egendomen. 
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stycket utsökningsbalken å'r stad
gat om utmätningsverkan. Kon
kursdomaren e.ller rätten får med
giva undantag från kvarstaden el
ler överlämna åt lämplig person 
att medgiva sådant undantag, om 
det behövs. Ersättning till denne 
skall betalas av borgenären. 

24 §3 

Har utmätning skett innan he
slut om egendomsavträde med
delats, skall verkställigheten fortgå 
utan hinder av konkursen, om ej 
annat följer av andra eller tredje 
stycket. Om utmä tningssökanden 
ej hade panträtt och den förmåns
rätt som han vunnit genom utmät
ningen skall gå åter, skall belopp, 
som enligt utsöknings/agen (J 877: 
31 s. 1) skolat utgivas till utmät
ningssökanden eller annan borge
när som ej hade panträtt, i stället 
redovisas till förvaltaren. 

Har utmätning skett innan be
slut om egendomsavträde med
delats, skall verkställigheten fortgå 
utan hinder av konkursen, om ej 
annat följer av andra eller tredje 
stycket. Om utmätningssökanden 
ej hade panträtt och den förmåns
rätt som han vunnit genom utmät
ningen skall gå åter, skall belopp. 
som enligt utsökningsba/ken sko
lat utgivas till utmätningssökanden 
eller annan borgenär som ej hade 
panträtt, i stället redovisas till för
valtaren. 

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

Om utmätningssökanden ej hade panträtt och den förmånsrätt som han 
vunnit genom utmätningen skall gå åter, skall även utmätningen gå åter, 
om förvaltaren begär det innan egendomen blivit såld. 

35 §4 

Den förmånsrätt eller betalning 
som borgenär vunnit genom ut
mätning skall gå åter, om utmät
ningen fullbordats senare än tre 
månader före fristdagen. I fråga 
om utmätning för närståendes 
fordran äger återvinning också 

Den förmånsrätt eller betalning 
som borgenär vunnit genom ut· 
mätning skall gå åter, om för
månsrätten inträtt senare än tre 
månader före fristdagen. I fråga 
om utmätning för närståendes 
fordran äger återvinning också 

3 Senaste lydelse 
1971:498. 
4 Se not J. 
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rum, om utmätningen fullbordats 
senare än två år före fristdagen 

och det icke visas att gäldenären 
varken var eller genom åtgärden 
blev insolvent. 
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rum, om förmånsrätten inträtt se
nare än två år före fristdagen och 
det icke visas att gäldenären var

ken var eller genom åtgärden blev 
insolvent. 

Vad nu sagts har ej tillämpning på utmätning för underhåll enligt 

giftermåls- eller föräldrabalken annat än om den underhållsberättigade 
gynnats otillbörligt. 

71 §5 

Vill förvaltaren efter första borgenärssammanträdet låta försäljning av 

lös egendom, som icke sker genom fortsättande av gäldenärens rörelse, 

äga rum annorledes än å auktion, begäre samtycke därtill av rättens 

ombudsman eller, om han vägrar, av borgenärerna. Innan ombuds

mannen meddelar sitt beslut, skall han höra gäldenären, där det lämpligen 

kan ske. 
Lös egendom, vari borgenär har panträtt eller annan särskild förmåns

rätt, må ej i något fall utan hans samtycke säljas annorledes än å auktion, 
så fram! hans rätt är av försäljningen beroende. 

Samtycke som avses i första och andra styckena fordras icke, när 
förvaltaren vill genom fondkommissionär sälja på fondbörs noterat 

värdepapper till gällande börspris. Samtycke enligt andra stycket fordras 
ej heller för försäljning av lös egendom genom fortsättande av gäldenä

rens rörelse. 

Skall fartyg, som ej är infört i 

skeppsregistret eller i motsvarande 

utländska register, gods i fartyg 
eller gods i luftfartyg säljas, äge 
förvaltaren, där egendomen finnes 

inom riket, begära försäljning i 

den ordning som gäller för ut11_1ätt 
sådan egendom. 

Är fråga om försäljning av re

gistrerat skepp, av luftfartyg eller 

av intecknade reservdelar till luft

fartyg och finnes egendomen inom 

riket, skall vad i 70 § första och 

andra styckena sägs äga mot

svarande tillämpning. 

Skall fartyg, som ej är infört i 

skeppsregistret eller i motsvarande 

utländska register, luftfartyg, som 
ej är registrerat, gods i fartyg eller 

gods i luftfartyg säljas, äge förval

taren, där egendomen finnes inom 
riket, begära försäljning i den ord
ning som gäller för utmätt sådan 
egendom. 

Är fråga om försäljning av re
gistrerat skepp, registrerat luftfar

tyg eller intecknade reservdelar till 

luftfartyg och finnes egendomen 

inom riket, skall vad i 70 § första 

och andra styckena sägs äga mot

svarande tillämpning. 

Skall gäldenären tillkommande rätt till andel i inteckning som belastar 

hans luftfartyg eller till sådant fartyg hörande reservdelar säljas, låte 
förvaltaren innan försäljning sker anskaffa särskild inteckningshandling å 
det gäldenären tillkommande beloppet, där laga hinder däremot icke 

5 Senaste lydelse 
1973:1132. 
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möter. Skall försäljning ske av inteckningshandling, som innehaves av 
gäldenären och för vilken han är personligen ansvarig, vare förvaltaren 
pliktig att, där ej gäldenären medgiver, att handlingen må försäljas med 
bibehållande av hans ansvarighet, förse handlingen med påskrift, varige
nom gäldenären frikallas från ansvarighet. 

Bestämmelserna i 70 § sista stycket äga motsvarande tillämpning, när 
gäldenären tillhörig lös egendom under konkursen skall säljas i den 
ordning som gäller för utmätt sådan egendom. I sådant fal] skall 
förvaltaren dessutom, i den mån det är påkallat, i ärendet föra tafan för 
borgenärer som ha förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 § förmånsrättslagen 
(1970:979) samt genom brev underrätta borgenär om yrkande som han 
framställer på dennes vägnar. 

73 §6 

Har borgenär lös egendom så
som pant eller eljest under pant
rätt i handom, äge han besörja, att 
egendomen varder såld å auktion 
eller, då fråga är om å fondbörs 
noterat värdepapper, genom fond
kommissionär till gällande börspris; 
dock må sådan försäljning ej utan 
förvaltarens samtycke äga rum ti
digare än fyra veckor efter första 
borgenärssammanträdet. Försälj
ning genom borgenärens försorg 
må ej heller ske, där förvaltaren 
vill lösa egendomen för konkurs
boets räkning; åliggande det bor
genären att minst en vecka innan 
han vidtager åtgärd för egen
domens försäljning hembjuda den 
åt förvaltaren till inlösen. Utgöres 
egendomen av fartyg, som ej är 
infört i skeppsregistret eller i mot
svarande utländska register, eller 
av gods i fartyg eller i Juftfartyg 
eller av intecknade reservdelar till 
luftfartyg, skall försäljningen ske i 
den ordning, som om dylik egen
dom, den där blivit utmätt, sär
skilt är stadgad. Skall egendomen 
säljas annorledes än utmätningsvis 
och är ej fråga om sådan försälj
ning av värdepapper, som enligt 

Har borgenär lös egendom så
som pant eller eljest under pant
rätt i handom, äge han besörja, att 
egendomen varder såld å auktion 
eller, då fråga är om å fondbörs 
noterat värdepapper, genom fond
kommissionär till gällande börspris; 
dock må sådan försäljning ej utan 
förvaltarens samtycke äga rum ti
digare än fyra veckor efter första 
borgenärssammanträdet. Försälj
ning genom borgenärens försorg 
må ej heller ske, där förvaltaren 
vill lösa egendomen för konkurs
boets räkning; åliggande det bor
genären att minst en vecka innan 
han vidtager åtgärd för egen

domens försäljning hembjuda den 
åt förvaltaren till inlösen. Utgöres 
egendomen av fartyg, som ej är 

infört i skeppsregistret eller i mot
svarande utländska register., eller 
luftfartyg, som ej är registrerat, 
eller av gods i fartyg eller i luftfar
tyg eller av intecknade reservdelar 
till Juftfartyg, skall försäljningen 
ske i den ordning, som om dylik 
egendom, den där blivit utmätt, 
särskilt är stadgad. Skall egen-
domen säljas annorledes än utmät- 6 Senaste lydelse 
ningsvis och är ej fråga om sådan 1973:1132. 
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vad nyss sagts må ske utan auk
tion, må försäljningen ej äga rum å 
annan ort än den, där egendomen 
finnes, med mindre förvaltaren 
samtycker därtill; och !åte borge
nären förvaltaren minst tre veckor 
förut veta, när och var försäljning

en skall ske. Har försäljning skett i 
annan än den för utmätt egendom 
stadgade ordning, vare borgenären 
pliktig att för förvaltaren redovisa 

för vad som influtit. 

Bila[?a I 319 

Föreslagen lydelse 

försäljning av värdepapper, som 
enligt vad nyss sagts må ske utan 
auktion, må försäljningen ej äga 
rum å annan ort än den, där 
egendomen finnes, med mindre 
förvaltaren samtycker därtill; och 

!åte borgenären förvaltaren minst 

tre veckor förut veta, när och var 
försäljningen skall ske. Har försälj
ning skett i annan än den för 
utmätt egendom stadgade ord

ning, vare borgenären pliktig att 

för förvaltaren redovisa för vad 
som influtit. 

Vill ej borgenären föranstalta om försäljningen, 1ige förvaltaren däron 
besörja. Dock må inteckning i luftfartyg eller reservdelar till sådant 
fartyg, vilken blivit av ägaren till den intecknade egendomen lämnad 

såsom pant, icke av förvaltaren säljas, utan äge han allenast låta sälja 
den rätt till andel i inteckningen, som efter ty särskilt är stadgat må 
tillkomma gäldenären. 

74 § 

Skall konkursbos egendom säljas 
å auktion genom förvaltarens för

sorg, låte han kungöra auktionen 

på sätt och inom tid, som i utsök
nings/agen stadgas för kungörande 
av auktion å egendom av det slag, 
varom fråga är; dock vare kun
görelsens införande i allmänna tid
ningarna eller i länskungörelserna 
icke i något fall erforderligt. 

Skall konkursbos egendom säljas 
å auktion genom förvaltarens för
sorg, !åte han kungöra auktionen 

på sätt och inom tid, som är 
föreskrivet för kungörande av exe
kutiv auktion å egendom av det 
slag, varom fråga är; dock vare 
kungörelsens införande i allmänna 
tidningarna icke i något fall erfor
derligt. 

Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning beträffande 
auktion, som enligt 73 § besörjes av borgenär. 

76 §7 

Finner förvaltaren det i 74 § 
föreskrivna kungörelsesätt icke va
ra ägnat att bereda kungörelsen 
nödig offentlighet, ankomme på 
honom att vidtaga de ytterligare 

åtgärder, som må anses erforder
liga. Skulle han i något fall anse 
tillfyllest, att auktionen kungöres 

Finner förvaltaren det i 74 § 

föreskrivna kungörelsesätt icke va
ra ägnat att bereda kungörelsen 
nödig offentlighet, ankomme på 
honom att vidtaga de ytterligare 
åtgärder, som må anses erforder-

liga. Skulle han i något fall anse 7 Senaste lydelse 
tillfyllest, att auktionen kungöres 1973:1132. 
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i mindre utsträckning än i nämnda 
paragraf stadgas, bt:gäre samtycke 
därtill av rättens ombudsman. In
skränkning i fråga om kungörande 
av auktion å fast egendom, regist
rerat skepp, luft fartyg eller in
tecknade reservdelar till luftfartyg 
må dock icke äga rum utan gälde
närens samtycke; ej heller må så
dan inskränkning ske beträffande 
kungörande av auktion å annan 
lös egendom, vari borgenär har 
panträtt eller annan särskild för
m:insrätl, som avses i förmåns
rättslagen ( 1970:979), med mind
re den borgenär samtycker därtill. 

Bilaga I 320 

Föreslagen (vdelse 

i mindre utsträckning än i nämnda 
paragraf stadgas, begäre samtyckt: 
därtill av rättt:ns ombudsman. In
skränkning i fråga om kungörande 
av auktion å fast egendom, regist
rerat skepp, registrerat luftfartyg 
eller intecknade rt:servdt:lar till 
luftfartyg må dock icke äga rum 
utan gäldenärens samtycke; ej 
helkr må sådan inskränkning ske 
beträffande kungörande av auk
tion å annan lös egendom, vari 
borgenär har panträtt eller annan 
särskild förmånsrätt, som avses i 
förmånsrättslagen ( 1970 : 979), 
med mindre den borgenär sam
tycker därtill. 

Finnes i boet egendom, vari särskild förmånsrätt äger rum, skall, så vitt 
det inverkar på de borgenärers rätt, som icke i den egendom hava sådan 
förmånsrätt, av egendomens avkastning och köpeskilling gäldas kostna
den för egendomens vård och försäljning ävensom det arvode till rättens 
ombudsman och förvaltare, som enligt vad i 82 och 83 § § stadg.as skall 
utgå för egendomen. 

Då särskild förmånsrätt äger 
rum i boet tillhörig egendom, må 
eJ till förfång för någon, som äger 
sådan förmånsrätt eller förmåns
rätt, som skall beaktas framför 
den särskilda, av egendomens av
kastning och köpeskilling gäldas 
annan konkurskostnad än ovan 
sagts; dock att, där den särskilda 
förmånsrätten grundar sig på före
tagsinteckning, av egendomen må 
bestridas jämv~I övriga konkurs
kostnader, i den mån boet eljest ej 
lämnar tillgång därtill. 

Då särskild förmånsrätt äger 
rum i boet tillhörig 1::gendom, må 
ej till förfång för någon, som äger 
sådan förmånsrätt eller förmåns-
rätt, som skall beaktas framför 
den särskilda, av egendomens av
kastning och köpeskilling gäldas 
annan konkurskostnad än ovan 
sagts; dock att, där den särskilda 
förmånsrätten är sådan som anges 
i 5 § förmånsrätts/agen (1970: 
9 79 ), av egendomen må bt~stridas 
jämväl övriga konkurskostriader, i 
den mån boet eljest ej lämnar 
tillgång därtill. 

97 §9 

Gäldenären äger av konkursboet 
få ut egendom som enligt 65 § 

Gäldenären äger av konkursboet 
få ut egendom som enligt 6 kap. 

8 Senaste l>·delse 
1961:119. 
9 s~nash: lydelse 
1968:625. 
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utsöknings/agen undantages från 
utmätning. 

I stället för 65 § 1 mom. 6 

utsöknings/agen skall dock gälla 
att, om annan utväg till försörj
ning saknas, nödigt underhåll får 
utgå av konkursboet till gäldenä
ren och hans familj eller annan 
underhållsberättigad under en må
nad från den dag, då beslutet om 
egendomsavträde meddelades, el
ler, om synnerliga skäl äro, under 
längre tid. 

Bilaga I 321 

Föreslagen lydelse 

1, 2 och 4 §§ utsökningsbalken 
undantages från utmätning. 

I stället för 6 kap. 1 § 7 utsök
ningsbalken skall dock gälla att, 
om annan utväg till försörjning 
saknas, nödigt underhåll får utgå 
av konkursboet till gäldenären och 
hans familj eller annan underhålls
berättigad under en månad från 
den dag, då beslutet om egen
domsavträde meddelades, eller, 
om synnerliga skäl äro, under 
längre tid. 

I dödsbos konkurs tillkommer förmån som avses i första stycket den 
dödes efterlevande familj. I stället för andra stycket gäller 18 kap. 5 § 
andra stycket ärvdabalken. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 
När överexekutor förordnat om verkställighet av skiljedom, skall äldre 

lydelsen av 13 § tillämpas. 
I fråga om skingringsförbud som beviljats enligt 14 § skall i tillämpliga 

delar gälla vad som i paragrafen i dess nya lydelse sägs om kvarstad. 
Äldre lydelsen av 81 § tillämpas, om gäldenären försatts i konkurs på 

grund av ansökan som gjorts före nya lagens ikraftträdande. 

21 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 84 
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Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom förordnas, att 11 kap. I och 3 §§samt 17 kap. 13 § brotts
balken skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 

I § 

Gäldenär, som förstör eller genom gåva eller annan liknande åtgärd 
avhändt:r sig egt:ndom av betydenhet och därigenom försätter sig på obe
stånd eller förvärrar sitt obestånd, dömes för oredlighet mot borge
närer till fängdse i högst två år. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
offentlig ackordsförhandling utan 

konkurs eller i förteckning till 
utmätningsed förtiger tillgång, 
uppgiver obefintlig skuld eller 
lämnar annan sådan oriktig upp
gift, skall ock, om ej uppgiften 
rättas innan den beedigas eller 
eljest lägges till grund för förfaran
det, dömas för oredlighet mot 
borgenärer. Detsamma skall gälla, 
om gäldenär i samband med annan 
exekutiv förrättning åberopar 
oriktig handling dler skenavtal 
och därigenom hindrar att erfor
derlig egendom genom förrätt
ningen tages i anspråk för att 
bereda borgenär betalning eller 
säkerht:t. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord 
förtiger tillgång, uppgiver obefint
lig skuld eller lämnar annan sådan 
oriktig uppgift, skall ock, om ej 
uppgiften rättas innan den beedi
gas eller eljest lägges till grund för 
förfarandet, dömas för on:dlighet 
mot borgenärer. Detsamma skall 
gälla, om gäldenär i samband med 
annan exekutiv förrättning åbero
par oriktig handling eller skenavtal 
och därigenom hindrar att erfor
derlig egendom genom förrätt
ningen tages i anspråk för att 
bereda borgenär betalning eller 
säkerhet. 

Gäldenär som, då konkurs är förestående, ur riket bortför tillgång av 
betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen, så ock gäldenär, 
som i konkurs undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen 
tillgång, dömes likaledes för oredlighet mot borgenärer. 

3 § 

Gäldenär, som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda. medel 
utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller ini.åter sig 
på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidtager 
annan sådan åtgärd och som därigenom uppsåtligen eller av grov 



Prop. 1980/81: 84 Bilaga I 323 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

oaktsamhet framkallar eller förvärrar obestånd, dömes för vårdslöshet 
mot borgenärer till fängelse i högst två år. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
offentlig ackordsförhandling utan 
konkurs eller i förteckning till 
utmätningsed av grov oaktsamhet 
förtiger tillgång, uppgiver obefint· 
lig skuld eller lämnar annan sådan 
oriktig uppgift, dömes likaledes, 

om ej uppgiften rättas innan den 
beedigas eller eliest lägges till 
grund för förfarandet, för vårds· 
löshet mot borgenärer. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord 
av grov oaktsamhet förtiger till
gång, uppgiver obefintlig skuld 
eller lämnar annan sådan oriktig 
uppgift, dömes likaledes, om ej 
uppgiften rättas innan den beedi
gas eller eljest lägges till grund för 
förfarandet, för vårdslöshet mot 
bo rge nä re r. 

17 kap. 

Den som bryter mot förbud att 
sälja eller skingra gods eller att 
utgiva annans gods, rubbar gods 
som blivit satt i kvarstad, utmätt 
eller beslagtaget, skadar eller bort· 
tager myndighets anslag eller för
segling eller eljest olovligen öpp

nar vad myndighet tillslutit eller 
ock överträder annat dylikt av 
myndighet meddelat förbud, 
dömes för överträdelse av m yn
dighets bud till böter eller fäng
else i högst ett år. 

13 § 

Den som olovligen rubbar, ska
dar eller eljest förfogar över egen
dom som är föremål för beslag, 
kvarstad, utmätning, annan verk· 
ställighet eller därmed jämförlig 
åtgärd, skadar eller borttager myn

dighets anslag eller försegling eller 
eljest olovligen öppnar vad myn

dighet tillslutit eller ock överträ
der annat dylikt av myndighet 
meddelat förbud, dömes för över

trädelse av myndighets bud 
till böter elkr fängelse i högst ett 
år. 

Vägrar någon inträde som förrä.ttningsman äger fordra, dömes för 
h i n d r a n d e a v f ö r r ä t t n i n g till böter. 

Denna lag träder i kraft den I januari ... 

Äldre lydelsen av 11 kap. I och 3 §§ skall alltjämt gälla i fråga om 
gärning, som någon begått före ikraftträdandet eller därefter begår i ären
de va rå lagen ( I 921 :244) om ut mätningsed alltjämt är tillämplig. 
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Sammanställning av remissyttranden 

Allmänna synpunkter 

Beredningens förslag till promulgations lag till utsökningsbalken ( U B) och 
till annan följdlagstiftning har över lag fått ett positivt mottagande av 
remissinstanscrna. Sålunda framhåller t.ex. kronofogdeföreningen att 

förslagen är väl genomarbetade och motiverade. TCO anser att förslagen 
är väl förenliga med tidigare reformer inom utsökningsväsendet och med 
beredningens förslag till UB samt tillstyrker förslagen i dess helhet. Enligt 
länsstyrelsen i Norrbottens län är förslagen, sedda mot bakgrnnd av 
beredningens förslag till UB. väl motiverade. Liknande uttalande görs av 
länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Beträffande frågan vilka myndigheter som bör överta överexekutors 
uppgifter utanför UB:s direkta tillämpningsområde anser hovrätten för 

Övre Norrland, i likhet med beredningen, naturligt att kronofogde
myndigheten även här träder i överexekutors ställe när uppgifterna är av 
exekutiv natur. Vad gäller ärenden utanför det rent exekutiva området är 
en överflyttning till kronofogdemyndigheterna inte lika naturlig. Antalet 
sådana ärenden torde emellertid inte vara så stort att det nämnvärt skulle 
påverka organisationen. Hovrätten instämmer därför i beredningens 
förslag att flertalet av dessa ärenden bör överflyttas till krornofogde
myndigheten. Statskontoret anser i och för sig bärande skäl föreligga för 
beredningens förslag i nämnda hänseenden. men förordar på någon punkt 
en annan lösning än beredningen. RSV erinrar om att verket redan i sitt 
yttrande över beredningens förslag till UB har framhållit som önskvärt att 
till kronofogdemyndigheterna inte flyttas sådana överexekutorsuppgifter 

som inte har direkt samband med den exekutiva verksamheten. Enligt 
länsstyrelsen i Göteborgs vch Bvhus län bör länsstyrelsen :i större 
utsträckning än vad beredningen föreslår överta överexekutors uppgifter. 
Även kronofogdeföreningen förordar att de uppgifter av allmänt rätts
vårdande karaktär som nu åvilar överexekutor alltjämt anförtros läns
styrelsen. 

Vad gäller länsstyrelsens uppgifter att fördela medel enligt vissa lagar 

(expropriationslagen 1972:719. vattenlagen 1918:523 m.fl.) tar flera remiss
instanser upp beredningens uttalande att ett överförande till kronofogde

myndigheterna av denna uppgift kan synas rationellt. men att beredningen 
för sin del inte framlägger något förslag därom. Till dem som förordar att 
nämnda ärenden förs över till kronofogdemyndigheten, om denna myndig

het får hand om exekutiv fastighetsförsäljning, hör RSV samt läns

styrelserna i Södermanlands, Jönköpings, Malmöhus, Älvsbvrgs och 
Jämtlands län. RSV anför sålunda att fördelningsärendena utgör en 
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mindre belastning för den myndighet som har att handlägga både för

säljnings- och fördclningsärenden. Fördelningsärendena törde enligt RSV 

bli mera arbetskrävande. om sambandet mellan ärendegrupperna bryts. 

länsstyrl'lscrna i Giiteborgs och Bohus samt Norrboltens län anser. i 

likhet med kronofi1gdeföreningen. att dessa ärenden alltjämt bör vara kvar 
hos länsstyrelsen. 

Enligt RSV bör kronofogdemyndigheten överta länsstyrelsens uppgifter 

enligt lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 

egendom m.m. och jordförvärvslagen ( 1965:290) såvitt avser beviljande av 

anstånd med försäljning samt förordnande om fastighetsförsäljning. Dessa 

länsstyrelsens uppgifter liknar uppgifter som enligt lagen (1925:221) om 

bulvanförhållande i fråga om fast egendom och lagen ( 1934:239) om 

bulvanförhållande i fråga om aktier i vissa bolag tillkommer överexekutor 

och som enligt vad beredningen förordar skall överföras till kronofogde

myndigheten. RSV föreslår också att den försäljningsuppgift som 

tillkommer länsstyrelsen enligt förordningen ( 1971 :727) om försäljning av 

staten tillhörig fast egendom. m.m .. förs över till kronofogdemyndigheten. 

Försäljningsuppgifter enligt nämnda förordning avser fastigheter tillhöriga 

allmänna arvsfonden. Antalet årliga sådana försäljningar uppskattas till 

cirka 50. Länsstyrelsen uppdrar ofta åt överexekutorspersonal att sälja en 

sådan fastighet. Det förekommer också att försäljningen uppdras åt en 

kronofogde. Vidare menar RSV att det närmare bör övervägas huruvida 

länsstyrelsens uppgifter enligt vissa författningar som rör verkställighet i 

internationella förhållanden bör kvarligga hos länsstyrelsen eller föras 

över till kronofogdemyndigheten. 

Förslaget till lag om införande av utsökningsbalken 

Förslaget till lag om införande av utsökningsbalken ( U Bpl har i 

allmänhet mottagits positivt. Hm•riittcn för Ö1·re Norrland uttalar sålunda 
att förslaget är väl ägnat att läggas till grund för lagstiftning. Såvitt 

hovrätten har kunnat finna behandlas i förslaget samtliga frågor som på

kallar särskilda övergångsbestämmelser. 

2 § 

länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län ifrågasätter det lämpliga i att 

bestämmelsen om "invisning" i JO§ punkt 4 förordningen (1877:31 s.51) 

om nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall 

(Up) upphävs. Genom bestämmelsen medför en anvisning, som i och för 

sig innefattar endast en betalningsanmodan, även en förpliktelse att betala. 

Ett isolerat upphävande av bestämmelsen skulle enligt länsstyrelsen 

innebära en tillbakagång från lagstiftningssynpunkt. Sl'ea hovrätt anser 

däremot i likhet med beredningen att bestämmelsen saknar betydelse och 
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utan olägenhet kan upphävas. Prinl:ipen om regressrätt vid utgivande av 

penninganvisning står fast utan uttryl:klig bestämmelse. och regeln hör 

systematiskt inte hemma i utsökningsrätten. 

Svea hovrätt tillstyrker vidare att bestämmelsen om att missräkning inte 

är betalning i 10 § punkt 5 Up Ol:h hestämmelsen om värdering av fast pant 

i 11 § Up upphävs. Däremot ställer sig hovrätten mera tveksam till för

slaget att upphiiva förordningen ( 1855:66 s. I) angående handelsböcker och 

handelsräkningar. Enligt hovrättens uppfattning kan kvarstående bestäm

melser i denna förordning tänkas ha en viss praktisk betydelse i fråga om 

kontokurant. där lagstiftning i övrigt saknas. Hovrätten ifrågasätter om 

inte frägan om avskaffande av förordningen bör tas upp i etl annat 

sammanhang, där konsekvenserna kan övervägas från allsidiga utgångs

punkter. Köp/agsutredninf!l'll tillstyrker för sin del att nämnda förordning 

upphävs. 

4 § 

Enligt länsstyrelsen i Malmöhus län har nya bestämmelser som skall 
ersätta förordningen I 1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk 

myndighets beslut. som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat. inte 

sin plats i UBp utan i en särskild lag. Länsstyrelsen ifrågasätter om inte 

befogenheten att förordna om exigibilitet skulle kunna ankomma på krono

fogdemyndigheten i stället för hovrätten. 

S1·ea hul'rätt och länsstyrelsen i Äll'sborgs län förklarar uttryckligen att 

de inte har någon erinran mot att prövningen av ifrågavarande ärenden 
överflyttas till hovrätten. Hovrätten förutsätter att endast den hovrätt, 

inom vars domkrets den domstol eller annan myndighet som först har ålagt 

betalningsskyldighet är belägen. skall vara behörig att uppta ärendet. För 

att undvika att ärendet kommer att handläggas i den för tvistemål 

föreskrivna ordningen bör anges att anhängiggörandet skall ske genom 

ansökan. Hovrätten föreslår vidare att det i klarhetens intresse sägs ut att 

betalningsåläggandet skall förnyas. om hinder mot verkställighet enligt 

svensk rätt inte föreligger. 

5 och 6 §§ 

Svea hovrätt ansluter sig till den i motiven anförda allmänna principen 

att processuella bestämmelser kan träda i kraft genast, medan materiella 

bestämmelser i regel bör gälla endast i fråga om förhållanden som inträder 

efter lagstiftningens ikraftträdande. Hovrätten anmärker att principen inte 

generellt har uttryckts i lagförslaget. I stället föreslås i 7 § att UB skall in 

dubio gälla i samtliga fall. såväl i materiellt som i processuellt avs·eende. 

Denna metod nödvändiggör att man i samtliga fall särskilt anger i vilka av

seenden lagen inte skall gälla i fråga om tidigare vidtagna åtgärder, vilket 

medför risk för förbiseenden. Detta gäller speciellt som princip•~n om 

icke-retroaktivitet inte finns upptagen i lagen utan endast i motiven, där 
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det sägs att den som har blivit berättigad till något enligt äldre lag inte bör 
gå miste därom på grund av nya regler. Hovrätten finner oklart vad som 

avses här. 

Förslaget att öven:xekutor skall behållas under en övergångstid har i 

allmänhet godtagits av remissinstanserna. Hovrä1ten fiir Ö1·rc Norrland 

uttalar sålunda att det från både organisatorisk och ekonomisk synpunkt är 

lämpligt att överexekutor finns kvar under en övergångspcriod och att dess 

nuvarande organisation inte rubbas mer än vad som kan anses nödvändigt 

med hänsyn till bestämmelserna i UB. Länsstyrelsen i Jämtlands län 

ifrågasätter dock om inte det vore lämpligast att alla hos överexekutor vid 

balkens ikraftträdande anhängiga ärenden överförs till kronofogde

myndigheten. Med beredningens förslag att ärendena. om de behålls av 
överexekutor, skall handläggas enligt äldre lag men avgöras enligt balkens 

bestämmelser blir följden att olika regelsystem skall tillämpas i ett och 

samma ärende. något som enligt länsstyrelsens mening inte bör ifråga

komma. Det framstår enligt länsstyrelsen som onödigt slöseri med 

arbetskraft att tjänstemän hos länsstyrelsen skulle tvingas sätta sig in i en 

ny och omfattande lagstiftning som de endast kommer att tillämpa under 

en kort övergångstid. Att utforma bestämmelserna så att handläggningen 

hos överexekutor i sin helhet skall ske enligt äldre lag skulle å andra sidan 
fä till konsekvens att överexekutor och kronofogdemyndigheten genom 
överenskommelse om överlämnande skulle kunna bestämma huruvida nya 

eller gamla materiella regler blir tillämpliga. Ett sådant system synes inte 

rimligt. 

Övervägande antalet remissinstanser som har yttrat sig i frågan delar 

beredningens uppfattning att de ärenden som överexekutor övergångsvis 
behåller skall i princip handläggas enligt äldre lag men avgöras enligt 
balkens bestämmelser samt att överexekutor får till kronofogde
myndigheten överlämna ärenden. om det finnes lämpligt. RSV anför dock 
att det hos hörda kronofogdemyndigheter har yppats viss tvekan rörande 
befogenheten att överlämna mål. Verket anser för egen del att förslaget 
medger en anpassning till de skiftande förhållanden som kommer att före
ligga under övergångsskedet. Överexekutor måste emellertid iaktta 
restriktivitet i fråga om överlämnande. så att kronofogdemyndigheterna 
inte blir överbelastade (Iled gamla mål i reformens inledningsskede. 

HcJl'rätten för Övre Norrland påpekar att den lämplighetsprövning som 

överexekutor skall göra innan ett ärende överlämnas kan komma att utfalla 

olika hos skilda överexekutorer. Detta kan i sin tur medföra en ojämn 

arbetsbelastning mellan olika kronofogdemyndigheter. Samma slags 

ärenden kan också komma att handläggas på olika sätt. beroende på om 
överexekutor har överlämnat ärendet eller inte. Hovrätten ifrågasätter 

därför om det inte är lämpligt att närmare - eventuellt i en förordning som 
meddelas av regeringen - reglera vilka ärenden som överexekutor får 

överlämna till kronofogdemyndigheten. Även länsstyrelserna i Krono-
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hen~s och Värmlands liin anser att klara regler bör meddelas om n~ir över
lämnande av ärende skall ske. Sistnämnda länsstyrelse anför att 
utgångspunkten bör vara att övcrgångsskedet blir så kort som möjligt. 

Handräckningsärenden enligt 191 och 192 ~§ UL bör vara kvar hos över
exekutor eftersom hand\äggningstiden för dessa ärenden inte är \hng. 
Ärenden angående exekutiv försäljning av fast egendom bör överlämnas 
om auktion inte har kungjorts eller om anstånd har beviljats enligt 11 § 

lagen (1971:494) om exekutiv försäljning av fast egendom. Förddnings
ärenden. frånsett fördelning efter exekutiv auktion. bör enligt läns
styrelsen överlämnas oavsett i vilket handläggningsskede ärendena 
befinner sig. 

Hm•riitten för Västra Sverige anser att den föreslagna ordningen inte är 
rationell och att den kan komma att medföra onödiga svårigheter för såväl 
överexekutor som kronofogdemyndigheten . Enligt hovrättens mening bör 
de ärenden. som vid balkens ikraftträdande är anhängiga hos över
exekutor. handläggas och avgöras av denne enligt de äldre bestäm
melserna. Någon rätt för överexekutor att överflytta ett sådant ärende till 
kronofogdemyndigheten bör inte finnas. Härigenom blir visserligen 
övergångstiden längre än enligt beredningens förslag, men skulle ett 
ärende i något fall vara oavslutat hos överexekutor under alltför lång tid 
efter införandet av UB kan regeringen enligt 5 §förordna om överflyttning 

till kronofogdemyndigheten. Krm11~fu1<defiireninge11 befarar att de 
föreslagna reglerna kommer att leda till osäkerhet vid handläggningen. 
Övergångsbestämmelserna bör ha den innebörden att mål vari exekutiv 
försäljning har aktualiserats före balkens ikraftträdande bör kvarligga hos 
överexekutor och helt handläggas enligt de äldre reglerna. Enligt 
föreningen förefaller det föga rationellt att befattningshavare hos 
överexekutor. som i framtiden inte skall handlägga exekutiva än!nden. 
måste sätta sig in i det omfattande regelkomplex som UB med följd
författningar utgör. 

Länsstyrelsen i Stockholms län, som uttryckligen förklarar sig dela upp
fattningen att överexekutor bör tillämpa äldre bestämmelser beträffande 
den formella handläggningen av målen men att dessa skall avgöras i sak 

enligt UB:s bestämmelser, understryker att det ibland kan vara svårt att 

avgöra vilka regler i utsökningsrätten som skall anses till övervägande del 

vara av processuell resp. materiell natur. Länsstyrelsen är sålunda inte 

övertygad om att exempelvis bestämmelserna om ställande av säkerhet 
som förutsättning för viss handräckning kommer att. såsom beredningen 

utgår från. självklart uppfattas som en föreskrift av materiell art. 
Svea huvriitt framhåller att den i 6 § första stycket andra meningen 

föreslagna bestämmelsen torde innebära att överexekutor under den tid 
myndigheten finns kvar efter UB:s ikraftträdande får vidgad befogenhet att 
döma ut vite som överexekutor själv har förelagt. Hovrätten ifrågasätter 
lämpligheten härav. 
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Liinsstyrelsen i Äl1·shorgs liin understryker betydelsen av <itt frågan vad 
som skall hända med den länsstyrelsepersonal som blir öve11alig niir 
kronofogdemyndigheterna har övertagit övcrexckutors ärenden ordnas i 

god tid före organisationsändringen på ett för personalen tillfredsställande 
sätt. 

9-11 §§ 

Ett par remissinstanser påpekar att vissa bestämmelser i UBp inte är av 
ren övergångskaraktär. Sålunda anser länsstyrelsen i Stockholms län att 
de bestämmelser som har tagits upp i 9-11 §§i stället bör tas upp i balken. 
Länsstyrelsen framhåller att en promulgationslag inte ägnas lika stor upp

märksamhet som den lag till vilken den ansluter. Detta gäller framför allt 
sedan någon tid har förflutit efter huvudlagens ikraftträdande. då det 
knappast längre finns anledning att leta efter självständiga bestämmelser i 
promulgationslagen. Placering av sådana bestämmelser i en promulga
tionslag kan därför medföra risker från rättssäkerhetssynpunkt. Länssty

relsen i Älvshorgs län gör ett liknande påpekande i fråga om 11 §. 

Beträffande den i 10 § upptagna bestämmelsen att i fall då enligt en 

särskild lag dom eller beslut får verkställas omedelbart verkställigheten 
sker som om avgörandet har vunnit laga kraft framhåller Svea hol'rätt att 
den distinktion i UB som ligger till grund för bestämmelsen är konstruerad 

och svårbegriplig. Denna distinktion - som hovrätten inte uppmärk

sammade i sitt remissyttrande rörande UB - har tydligen samband med att 
beredningen har funnit bestämmelserna om verkställighet i 42 § 2 mom. 
UL vara alltför restriktiva. Den är inte heller konsekvent genomförd. 
Hovrätten anser att nuvarande regler om verkställighet och ställande av 
säkerhet i 42 § UL är lämpligare och bör behållas. 

När det gäller 11 § i förslaget, som ger kronofogdemyndigheten 
möjlighet att kräva säkerhet vid verkställighet i vissa fall. befarar S1•ea 

hovrätt att bestämmelsen kan ge upphov till godtycke och rättsosäkerhet, 
eftersom det inte ges några närmare föreskrifter om när kronofogde
myndigheten skall kräva säkerhet. Bestämmelsen är emellertid en 
konsekvens av de i UB föreslagna reglerna om verkställighet av icke laga
kraftvunna domar och beslut. Den torde därför inte kunna göras tvingande 
för kronofogdemyndigheten eller på annat sätt ändras annat än i samband 

med att dessa regler omarbetas. Hovrätten föreslår att så sker. 

17 § 

RSV undrar. med hänvisning till den oklarhet som råder om när ansökan 
skall aoses ha skett i ett allmänt mål. hur den föreslagna bestämmelsen 
skall tillämpas i sådana mål. RSV erinrar om att verket i sitt yttrande över 
beredningens förslag till UB har som ansökningsdag förordat den dag då 
indrivningsuppdraget kommer in till kronofogdemyndigheten eller, om 
målen databehandlas, den dag som målet registreras. Samma fråga har 
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aktualiserats vid tillämpningen av 64 § uppbördslagen ( 1953:272. omtryckt 

1972:75) i lydelse enligt lag 1974:853. där det sägs bl.a. att ränta int·~ skall 
utgå på en viss staten tillkommande fordran under tid då den är föremål för 

indrivning. Enligt vad verket under hand har inhämtat skall hestämmelsen 

uppfattas så att ränta inte utgår efkr den dag då indrivningsuppdraget har 

överlämnats till kronofogdemyndigheten (jfr 27 § andra stycket fjärde 

meningen lagen 1959:92 om förfarandet vid viss konsumtionsbeskatlning). 

31 § 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att det inte bör tillkom
ma kronofogdemyndigheten att häva en säkerhetsåtgärd som har beviljats 
av överexekutor. Vid hävande av en säkerhetsåtgärd bör enligt läns

styrelsen konceptet till beslutet samt akten vara tillgängliga. Dessa finns 
hos länsstyrelsen. Därtill kommer att ett interimistiskt beslut meddelas i de 
flesta fall och att det därefter ofta sker en uppgörelse mellan parterna. När 

ärendet sedan avskrivs på grund av återkallelse, ingår en återkallelse av 

det interimistiska beslutet som ett delmoment i avskrivningsbeslutet. Det 
skulle enligt länsstyrelsens mening uppenbarligen vara olämpligt ar.t inte 

låta överexekutor handlägga ärendet i dess helhet. 

33 § 

Med anledning av beredningens uttalande att även kvarstad och 

skingringsförbud som gäller vid ikraftträdandet bör antecknas i 

vederbörligt register erinrar länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län om 
att någon förteckning över dylika beslut inte f.n. förs hos överexekutor. 

35 och 36 §§ 

Länsstyrelsen i Stockholms län anmärker att det inte klart framgår vad 
som avses med uttrycken "i fråga om fullföljd" och "angående fullföljd". 

Bestämmelserna kan enligt länsstyrelsen missförstås på så sätt att äldre lag 
skall tillämpas i alla delar beträffande ifrågavarande fullföljdsmål, något 

som dock inte torde vara avsikten. 

Beträffande bestämmelsen i 35 § andra stycket anmärker Svea hovrätt 

att bestämmelser av regeringen för den avsedda situationen, d.v.s. 
närmast när fullföljd mot ett äldre beslut aktualiseras vid en tidpunkt då 

någon överexekutor inte längre finns att tillgå, knappast torde kunna gå ut 

på annat än att nya lagens bestämmelser skall tillämpas. Hovrätten ifråga

sätter därför om det inte hade varit enklare att föreskriva att så skall ske 

sedan överexekutor inte längre finns att tillgå. Detsamma kan i viss mån 

sägas om bestämmelsen i 5 §. 

38 § 

Hovrätten för Övre Norrland ifrågasätter, på samma sätt som be

träffande 6 §, om det inte borde närmare regleras vilka ärenden som över
exekutor får överlämna till kronofogdemyndigheten. 
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Förslaget om ändring i lagen (1899:12 s.9) om verkställighet i visst 
faU av utländsk domstols besiut 

Hm•rätten för Öl're Norrland påpekar att ärenden enligt förevarande lag 

förekommer mycket sparsamt. Det kan därför enligt hovrätten ifrågasättas 

om inte prövningen borde läggas på en viss kronofogdemyndighet i stället 

för att spridas ut på samtliga kronofogdemyndigheter. Det är också 

tänkbart att låta ärendena handläggas av Svea hovrätt, som redan har att 

pröva ansökningar om verkställighet av utomnordiska domar och beslut. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att förslaget att överföra 

verkställighetsprövningen till kronofogdemyndigheten skulle innebära en 

försämring i förhållande till vad som gäller nu. Länsstyrelsen innehar både 

som ämbetsmyndighet och som överexekutor sedan gammalt en välkänd 
ställning som ett regionalt kontaktorgan gentemot utländska myndigheter, 
särskilt i vad angår grannländerna. Där utgår man från att det i inter

skandinaviska verkställighetsfrågor o.d. alltid kan tas kontakt med veder

börande länsstyrelse. 

Förslaget om ändring i föräldrabalken 

Enligt länsstyrelsen i Norrbottens län innebär den föreslagna 

bestämmelsen en påtaglig förbättring. Länsstyrelsen anser att förslaget bör 

genomföras snarast möjligt utan att genomförandet av UB avvaktas. 

Ho1·rätten för Övre Norrland anser att den föreslagna lydelsen är alltför 

generell. Hovrätten, som biträder vad beredningen har anfört i motiven, 
föreslår att paragrafen ges en något mera preciserad lydelse. 

Förslaget om ändring i uppbördslagen (1953:272) 

RSV anser, i enlighet med vad verket har anfört i sitt remissyttrande 
över förslaget till UB, att det bör framgå direkt av UB i vad mån de däri 
upptagna bestämmelserna är tillämpliga i enskilda resp. allmänna mål. För 
exekutionsväsendet är det ytterst besvärande att bestämmelserna för 
handläggning av allmänna mål är splittrade på olika författningar. Det är 

ett önskemål att indrivningen fär en systematisk reglering i en särskild lag. 

Verket har emellertid inte något att invända mot lagstiftningstekniken i 60 

§ 2 mom., som avser fall när vissa men inte alla allmänna mål omfattas av 

bestämmelser i UB. Även kronofogdeföreningen ser helst att grund

läggande föreskrifter beträffande allmänna mål förs samman till en 

fristående författning. Föreningen är emellertid inte främmande för tanken 
på att de allmänna målen behandlas i ett särskilt kapitel i balken. 

Länsstyrelsen i Älvsborgs län beklagar att beredningen inte har tagit upp 
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till behandling frågan om möjlighet att även beträffande skatter förordna 
om inhibition av verkställighet av överklagade beslut. När det gäller 
skatter tar det ofta lång tid att få ett grepp om vad den skattskyldige 
verkligen resterar för. Innan man har kommit så långt är det svån att få 

den skattskyldige att göra avbetalningar. Detta medför att de som hand
lägger exekutiva försäljningar ändå - trots avsaknad av bestämmelser -
anser sig tvungna att avvakta viss utredning. Länsstyrelsen anser att det är 
nödvändigt med liberalare regler om inhibition av verkställighet 

beträffande skatter än vad som nu gäller. 

Förslaget om ändring i rättegångsbalken 

15 kap. 

I ~ 

Sl'ea hovrätt ifrågasätter om inte ändringen i 15 kap. I § av förut
sättningarna för kvarstad till att det skall kunna skäligen befaras att mot
parten undandrar sig att betala sin skuld innebär en alltför långtgående 
uppluckring. En gäldenär torde enligt hovrätten kunna undandra sig att 
betala sina skulder utan att han därför behöver vidta någon illojal åtgärd 

med sin egendom eller disponera över denna så att borgenären blir miss
gynnad. Motsvarande ändring har inte föreslagits i 26 kap. I §. Bestämmel
serna om kvarstad i 15 kap. och 26 kap. RB bör så långt möjligt överens
stämma. Med hänsyn till dessa omständigheter föreslår hovrätten att den 
nuvarande lydelsen av 15 kap. I § bibehålls i nu aktuellt hänseende. 

Hm·rätten för Västra Si·erige tar upp frågan vad som skall förstås med 
uttrycket att kvarstad skall läggas på så mycket av svarandens egendom 
att "fordringen kan antagas bliva täckt"'. Enligt motiven innebär be:stäm
melsen bl.a. att även kostnader för en blivande utmätning bör tas med i 
beräkningen. För att fordringen skall bli täckt måste enligt hovrättens 

mening kvarstaden omfatta även de rättegångskostnader som kan beräk
nas uppkomma för erhållande av exekutionstitel. Detta bör klart utsägas. 
Även Si·ea huvrätt anser att nämnda lydelse är otillfredsställande. Om en 
borgenär yrkar kvarstad på egendom till vilken han har särskild förmåns

rätt, bör enligt hovrätten domstolen begränsa förordnandet enligt 

yrkandet. något som hör framgå av bestämmelsen. Eventuellt bör detta 
också gälla i fall då t.ex. åtgärden riktar sig mot en utländsk ägare av ett 

avgångsklart fartyg, även om särskild förmånsrätt i fartyget saknas. Har 
borgenären sjöpanträtt eller annan begränsad sakrätt. skall f.n. liksom 

enligt förslagets 15 kap. 2 § handräckning ges på grund av bättre rätt till 
den belastade egendomen. Enligt hovrättens mening skulle det för klar
heten vara lämpligare att även detta fall fördes under I §. 
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4 § 

Länsstyrelsen i Stockholms län erinrar om att den föreslagna lydelsen av 
15 kap. 4 § innebär att rätten får befogenhet att interimistiskt förordna om 
avhysning. Länsstyrelsen anser visserligen att något missbruk av den ut
ökade befogenheten inte behöver befaras men ifrågasätter likväl om det 
frän allmän rättssäkerhetssynpunkt bör föreligga en lagfäst rätt om interi
mistisk vräkning i tvister av den art som avses i bestämmelsen. 

6 § 

Bestämmelsen i andra stycket om rättens prövning av säkerhet som inte 

har godkänts av motparten kan enligt S1·ea hm·rätt läsas som om den 
åsyftade endast en prövning i formellt hänseende. I klarhetens intresse bör 
anges att prövningen även omfattar att säkerheten är tillräcklig. 

I fråga om hänvisningen i samma stycke till 2 kap. 14 § UB erinrar 

hovrätten för Övre Norrland om vad hovrätten i sitt yttrande över för
slaget till UB har anfört angående möjlighet för en borgensman att åt
minstone i viss omfattning begränsa sitt åtagande till en del av det belopp 

som skall säkerställas. 

7 § 

Ho1•rätten för Ö1•re Norrland anser att det i lagtexten direkt bör sägas ut 
att det. för att kvarstad för en fordran skall upphöra att gälla, fordras ett 
hävningsbeslut av rätten. även i fall då käranden medger att säkerhets
ätgärden återgår eller då svaranden försätts i konkurs. Denna ståndpunkt 
överensstämmer nämligen inte med vad som har uttalats i förarbetena till 
RB. Uppmärksamhet bör enligt hovrätten också ägnas ät frågan huruvida 
en särskild underrättelseskyldighet bör åläggas en konkursförvaltare som 

finner att i konkursboet ingår egendom som är föremål för kvarstad eller 
annan säkerhetsåtgärd. 

10 § 

Domareförbundet förutsätter att domstolarna endast i undantagsfall 
kommer att meddela föreskrifter rörande genomförandet av en handräck
ningsätgärd, eftersom kronofogdemyndigheten i allmänhet har betydligt 
större förutsättningar att bedöma sådana frågor. 

17 kap. 

14 § 

Svea hovrätt erinrar vid förevarande paragraf om vad hovrätten har 
anfört i anslutning till 10 och 11 §§ UBp. Vidare anmärker hovrätten att för

slaget inte ger något exempel på när anledning att föreskriva säkerhet skall 
anses föreligga. Hovrätten. som utgår från att beredningen inte har avsett 



Prop. 1980/81: 84 BilaKa 2 334 

att domstolen för tillämpning av den föreslagna bestämmelsen skall anse 
sin dom så svagt grundad att möjligheterna till ändring bedöms som stora. 
påpekar att om den vinnande partens ställning är stabil och hans anseende 
i övrigt gott. det kan förväntas att ett eventuellt skadestånd kan tas ut utan 
att säkerhet ställs. Är motsatsen fallet kan befaras att han inte kommer att 
prestera någon säkerhet, i vilket fall en föreskrift om säkerhet skulle göra 
förordnandet om omedelbar verkställighet meningslöst. Enligt hovrättens 
uppfattning kan det föreslagna tillägget medföra att domstolarna i stor ut
sträckning avstår från att förordna om omedelbar verkställighet, något 

som motverkar beredningens avsikt att verkställighet av inte lagakraft
vunna domar skall underlättas. 

26 kap. 

I fråga om 26 kap. I §kan hänvisas till yttrandena över 15 kap. I §. 

27 kap. 

JO § 

RÄ . som inte har någon erinran mot att skingringsförbud slopas som 
särskild handräckningsform, ifrågasätter om den nya regleringen av kvar
stadsinstitutet ger anledning attjämka även reglerna om beslag. RÅ erinrar 
om att beslag i brottmål tillgodoser andra ändamål än kvarstad. Den 
föreslagna lagtexten har enligt RÅ fått en onödigt komplicerad utformning 
genom hänvisningen till bestämmelser i UB. som i sin tur innehåller vidare
hänvisningar. Övervägande delen av de bestämmelser till vilka det hän
visas i 17 kap. 6 § UB torde sakna all aktualitet vid beslag. I vissa hänseen
den är hänvisningen till UB inte helt riktig. I 17 kap. 7 §första stycket UB 
behandlas sålunda fordran. Eftersom beslag läggs på ett föremål. kan till
lämpning av denna del av bestämmelsen aldrig ifrågakomma. 

Med anledning av beredningens uttalande. att kronofogdemyndigheten 
på begäran av en part skall söka driva in vad som är förfallet till betalning 
om ett skuldebrev har tagits i beslag. framhåller RÅ att det med hänsyn till 
de fall då beslag kan förekomma är svårt att tro att frågan någonsin skulle 

kunna aktualiseras i praktiken. Skulle mot all förmodan så ske. måste 

enligt RÅ:s mening intresset av förundersökningens bedrivande uppen

barligen ges företräde framför borgenärens önskemål om att få ut 
fordringsbeloppet. Någon särskild bestämmelse om rätt eller skyldighet att 

sälja egendom. som hastigt faller i värde eller kräver alltför kostsam vård. 
är enligt RÅ inte behövlig. Om det anses att föreskrifter bör ges, erinrar 

RÅ om att en annan lösning i fråga om försäijningssättet har valts beträf
fande förverkad egendom och hittegods m.m. Sammanfattningsvis 
förklarar RÅ att han inte är beredd att godta beredningens förslag till 



Prop. I 980/81 : 84 Bilaga 2 335 

lydelse av paragrafens andra stycke utan förordar att bestämmelsen 

utformas i enlighet med nu gällande föreskrifter, med de redaktionella änd
ringar som kan föranledas av beredningens förslag i övrigt. 

Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller att det någon gång kan bli 
aktuellt med förtida försäljning av egendom som har tagits i beslag. 

Försäljningsuppgiften torde i detta fall f.n. åligga allmän åklagare. Enligt 

länsstyrelsen bör åklagaren befrias från försäljningsuppgiften även då den 

uppkommer i brottmål och uppgiften i stället överlämnas till kronofogde

myndigheten. Fall, då förtida försäljning av egendom som har tagits i 

beslag kommer i fråga, är sällsynta och försäljningsuppgiften ligger helt vid 

sidan av en allmän åklagares övriga tjänsteåligganden. 

Förslaget om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän 

Förslaget att till tingsrätten överföra överexekutors uppgifter enligt 

skiljemannalagen har av de flesta remissinstansema lämnats utan erinran. 
I några remissyttranden förordas emellertid att uppgifterna i stället förs 

över till länsstyrelsen. 
Statskontoret, som förordar att uppgifterna anförtros länsstyrelsen, 

åberopar som skäl för sin ståndpunkt dels vad beredningen har anfört om 
att domare i en allmän domstol kan komma i fråga som skiljeman, dels 

länsstyrelsens mera omfattande personkännedom. RSV anser att länssty

relsen är minst lika lämpad som en domstol för uppgiften. Bl.a. framhåller 

verket att en flyttning inom länsstyrelsens organisation ter sig som en 

smidigare lösning än ett överförande till en annan myndighet. 
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att det förhMlandet att en domare i 

allmän domstol kan komma i fråga som skiljeman inte behöver vålla några 
större problem, men att länsstyrelsen med sina vittförgrenade kontakter i 
samhället får anses utgöra den lämpligaste myndigheten för dessa ärenden. 
Även länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att överexekutors 

funktioner enligt skiljemannalagen bör övertas av länsstyrelsen och inte av 
tingsrätten. Sistnämnda länsstyrelse påpekar att uppgiften att utse 

skiljeman har ansetts så betydelsefull att den skall fullgöras av en avdel

ningschef. 

Förslaget om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag 

I fråga om utseende av skiljeman enligt 223 § aktiebolagslagcn anser 

länsstyrelsen i Stockholms län, i enlighet med vad länsstyrelsen har 
förordat beträffande motsvarande uppgift enligt skiljemannalagen, att 

uppgiften i fortsättningen bör ankomma på länsstyrelsen. Samma 
uppfattning har länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 
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Enligt nämnda länsstyrelser bör även nedsättning av lösenbelopp jämlikt 
223 ~ 2 mom. fjärde stycket aktiebolagslagen efter överexekutors avskaf
fande äga rum hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bonus län 
framhåller att sådan nedsättning under senare ar har skett ett flertal 
gånger. ofta avseende stora belopp vilka efter noggrann prövning skall 
betalas ut till alla de aktieägare som anmäler sig efter hand. Även RSV 

förordar att nämnda nedsättningsärenden skall handläggas av länsstyrel
sen. 

Förslaget om ändring i jordabalken 

12 kap. 

21, 22 och 44 §§ 

Länsstyrelserna i Stockholms och Göteborgs uch Bohus län förordar att 
uppgiften att motta deposition av hyra får stanna kvar hos länsstyrelsen 
om överexekutor avskaffas. Detta överensstämmer med vad nämnda 
länsstyrelser förordar beträffande nedsättning enligt lagen ( 1927:56) om 
gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar. Läns
styrelsen i Göteborgs och Bohus län framhåller att hithörande ärendc!n kan 

hos en storstadslänsstyrelse vara en mycket betungande arbetsuppgift. I 
samband med hyreskonflikter kan massnedsättning förekomma. Varje 
nedsättning kräver en särskild prövning av förutsättningarna för nedsätt
ning och ett särskilt beslut. Framställningar om utbetalning kan vara 
mycket talrika. Ett intimt samarbete äger i vissa hithörande hänseenden 
rum mellan länsstyrelsens överexekutorsavdelning och dess medels
förvaltningsavdelning. Med hänsyn till länsstyrelsens centrala roll på 
medelsförvaltningens område skulle det te sig mycket naturligt om läns
styrelsen uppställdes som ett alternativ till överexekutor. 

19 kap. 

21 § 

DON och länsstyrelsen i Älvsburgs län uttalar sin tillfredsställelsf: över 
förslaget att kvarstad skall antecknas i fastighetsboken. 

Hui•rätten för Övre Norrland påpekar att de frågor som hovrätten har 

tagit upp i anslutning till 15 kap. 7 § RB även anmäler sig vid förevarande 
paragraf. 
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Förslaget om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

DON uttalar att nämnden inte har någon erinran mot att uppgiften att 
förklara förkommen fullmakt kraftlös överflyttas till tingsrätten. 

Förslaget om ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp 

10 § 

SHJO och köpmanna.förbundet anser att kronofogdemyndigheten själv
mant bör ta ut kostnaderna för förfarandet hos svaranden. Myndigheten 

bör även svara för dessa tills de har betalts av svaranden. 

14 § 

Hm·rätten för Västra Sverige ifrågasätter om det är motiverat att införa 
möjlighet att överklaga hovrättens beslut om handräckning. Länsstyrelsen 

i Stockholms län framhåller att besvär över handräckning utgör en ganska 
stor ärendegrupp. Att flytta upp prövningen av ärendegruppen på den före
slagna nivån förefaller enligt länsstyrelsen att stå i dålig överensstämmelse 
med nutida strävanden att nedbringa antalet mål i högre instans. 

Enligt förslaget kan, påpekar advokatsamfundet. värderingsfrågan 
komma att prövas av domstol redan i handräckningsärendet, samtidigt 
som en part liksom hittills skall vara oförhindrad att väcka talan vid 

domstol. Samfundet efterlyser uttalande om hur de kollisionsfall som kan 
uppkomma mellan prövning av hovrätten i handräckningsärendet och av 
domstolen efter särskilt väckt talan i värderingsfrågan skall lösas. 

16 § 

Hovrätten för Öl're Norrland ifrågasätter det lämpliga i att frågan när en 
ansökan skall förklaras förfallen görs fakultativ. Enligt hovrättens mening 
bör man eftersträva så bestämda regler som möjligt och inte låta myndig
heterna stå säljaren till tjänst med ett fortlöpande hot mot köparen. Även 
RSV och kronufogdeföreningen förordar att en ansökan får förfalla 
automatiskt när förutsättningarna föreligger. Enligt föreningen skulle den 
av beredningen föreslagna ordningen komma att medföra ett inte obetyd

ligt merarbete i distrikt med ett stort antal mål. 

Förslaget om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal 

Försäkringsinspektionen liksom försäkringsrättskummitten och 
Svenska försäkringsbolags riksförbund förklarar uttryckligen att de inte 
har någon erinran mot de föreslagna ändringarna i försäkringsavtalslagen. 

22 Riksdagen 1980181. I suml. Nr 84 
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Enligt lzovriifll'll fiir Wistru Sw•rif.:t' bör i UB uttryckligen anges att 

pengar som har belagts med kvarstad eller eljest influtit i anledning av 

kvarstad. varvid inkluderas ersättningsbelopp som avses i 58 § 

försäkringsavtalslagen, skall sättas in i bank mot ränta, om medlen inte 

skall betalas ut inom kort. 

117 a § 

Liinsstyrclsen i Äli·shori.:s län anser sig inte kunna biträda förslaget att 

utvidga reglerna i 117 § försäkringsavtalslagen till att gälla även vid utmät

ning. Länsstyrelsen. som tidigare har avstyrkt förslaget i UB om åter

vinning vid utmätning, anser att tillämpningen av sådana bestämmelser 

skulle bli mycket arbetskrävande för kronofogdemyndigheterna. eftersom 

dessa själva skall pröva om förutsättningar för återkrav föreligger. 

RSV påpekar att oklarhet råder om hur bestämmelsen att en ansökan om 

utmätning skall räknas lika som en ansökan om konkurs skall tillämpas i 

allmänna mål. RSV hänvisar till vad verket har anfört i anslutning till den 

föreslagna 17 § U Bp. 

Förslaget om ändring i lagen (1927:56) om gälds betalning g;enom 
penningars nedsättande i allmänt förvar 

Flera remissinstanscr är kritiska till förslaget att kronofogde

myndigheten skall överta överexekutors uppgift att ta emot deposition 

enligt 1927 års lag. RSV delar inte beredningens uppfattning att antalet 

depositionsärenden inte är så ~.lort att det behöver inverka på kronofogde

myndighetens organisation. Det årliga antalet depositionsärenden ger 

dessutom enligt RSV inte en rättvisande bild av den arbetsbelastning som 

dessa ärenden för med sig. Om en person månadsvis nedsätter hyra, bok

förs nedsättningarna som ett enda ärende. trots att det under ett år ·~gent

ligen är fråga om tolv ärenden. Handläggningen omfattar inte barn mot

tagandet av nedsättning utan även utbetalning av medlen. Begäran om lyft

ning framställs f.ö. i många fall mycket lång tid efter det att nedsättning har 

skett. RSV kan inte finna att depositionsärendena har något samband med 

kronofogdemyndighetens nuvarande eller framtida uppgifter. RSV vill för 

sin del förorda att depositionsärendena handläggs av länsstyrelsen. Som 

alternativ vill verket föreslå hyresnämnden. 

Även länsstyrelsen i Stockholms län understryker att ifrågavarande 

ärenden omfattar minst två beslut, nämligen prövning av nedsättnings

ansökningen och av lyftningsansökningen. I ett flertal ärenden blir det 

fråga om åtskilliga beslut. Enligt länsstyrelsen har beredningen inte anfört 

tillräckliga skäl för att lägga uppgiften att ta emot deposition på 

kronofogdemyndigheten. Dessa ärenden bör handläggas av en mera 
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central myndighet än kronofogdemyndigheten. Nedsättning kan nu ske vid 

valfri länsstyrelse. Någon olägenhet härav har inte märkts vid läns

styrelsernas handläggning av ärendena, men en spridning av deposi

tionerna på ett avsevärt antal valfria myndigheter kan befaras medföra 

ökade svårigheter för deponenten och betalningsmottagaren att nä 

varandra. Enligt länsstyrelsens mening bör ärenden angående nedsättning 

enligt 1927 års lag liksom enligt 12 kap. JB stanna kvar hos länsstyrelsen. 

om överexekutor avskaffas. Liknande synpunkter anförs av länsstyrelsen i 

Göteborgs och Bohus län. som framhåller att ett intimt samarbete nu äger 

rum mellan länsstyrelsens överexekutors- och medelsförvaltnings

avdelningar i fråga om anordningar och utbetalningar samt bevakning av 

preskriptionstiden enligt 7 § i 1927 ärs lag. Även kronofogdlföreningen 

anser det lämpligast att depositionsärendena får vara kvar hos läns

styrelsen. 

Förslaget om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen 
handling 

Sl'ea hol'rätt ifrågasätter om behovet att komma åt undanhållna 

fordringshandlingar motiverar så stora avsteg frän det vanliga dödnings

systemet som förslaget innebär. Hovrätten anser sig emellertid sakna 

underlag för en avvägning av detta behov. Även RSV hyser tvekan 

angående behovet av den föreslagna regleringen. Verket erinrar om att 

kronofogdemyndigheten enligt 5 kap. 30 § UB föreslås fä befogenhet att 

begära dödning av en handling som har förstörts eller annars förkommit. 

När en handling inte kan påträffas vid utmätning. torde gäldenären nästan 

alltid göra gällande att han inte vet var den finns eller att den har för

kommit. Den omständigheten att gäldenären enligt UB får en straff

sanktionerad upplysningsplikt torde inte medföra nägon ändring häri. 

Vad gäller konkurs är konkurslagskvmmitthz för sin del inte övertygad 

om att det finns något praktiskt behov av den föreslagna möjligheten. Som 

har anmärkts i betänkandet är det möjligt att en konkursförvaltare redan 

enligt gällande lag kan begära <lödning av en handling. som gäldenären 

undanhåller konkursboet. Under alla förhållanden är det enligt kommitten 

önskvärt att de olika dödningsfallen behandlas på ett likartat sätt. I 

praktiken kan det nämligen vara svårt att skilja mellan fall då handlingen 

har förkommit och fall dä den undanhålls. 

RSV anser att den skillnad som förslaget medför beträffande förkomna 

resp. undanhållna handlingar inte kan godtas. Dödningsförfarandet bör 

vara detsamma oavsett vilket fall som är aktuellt. Beträffande bankböcker 

bör därför det enklare dödningsförfarandet enligt 12 § dödningslagen 

kunna användas även vid undanhållande. 

Sl'ea hm·riitt anför kritik mot att förutsättningarna för att den undan-
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hållna handlingen skall antas vara i gäldenärens li.go inte har angetts. 

Antagligen är meningen att man skall tillämpa principen i 6 ~ dödnings

lagen. nämligen att handlingen skall ha förstörts eller förkommit "för 

honom" (sökanden), vilket enligt motiven till dödningslagen innebär att 

sökanden med en till visshet gränsande sannolikhet skall visas ha innehaft 

handlingen. Tillämpat på förslaget skulle detta innebära att kronofogde

myndigheten med en till visshet gränsande sannolikhet skall styrka att 

utmätningsgäldenären har innehaft handlingen vid någon tidpunkt. Genom 

en sådan regel. som horde framgå av lagtexten eller åtminstone av 

motiven. undgås kanske risken att utmätningssökanden pådyvlar 

utmätningsgäldenären fordringar. som denne inte har ägt. Dessutom bör 

krävas att det inte är sannolikt att gäldenären sedermera har överlåtit 

fordringen. 

Svea hovrätt framhåller vidare att genom dödningen bryts en god

troende förvärvares legitimation att kräva betalning. Tydligt är att man vid 

vanlig <lödning måste kunna hålla en dödningssökandc. som har överlätit 

handlingen. ans varig för godtrosförvärvarens förlust. Dödandet var 

obehörigt och därmed även sökandens uppbärande av betalning. Vid död

ning genom kronofogdemyndighetens försorg kan utmätningsborgenären. 

för vars räkning <lödningen sker, inte rimligen komma i bättre ställning än 

den forne skuldebrevsinnehavaren själv. Han bör därför bli ansvarig 

gentemot godtrosförvärvaren eller dennes successor. Risken för att sådana 

situationer skall uppstå förefaller enligt hovrätten påtaglig. Det är därför 

väsentligt att säkerhet regelmässigt ställs. 
Enligt Svea hovrätt kan ansvar för ett obehörigt dödande inte ifräga

komrna, om utmätningsgäldenären i själva verket har haft handlingen i sin 

besittning men förlorat den. Under sådana omständigheter är det knappast 

möjligt att, som beredningen föreslår, redan i samband med dödandet 
föreskriva att en borgenär som inte är skyldig att ställa säkerhet skall 

åläggas att betala den förlust som en tredje man kan lida. Detta ansvar bör 

bero på huruvida dödandet var behörigt eller inte och detta kan int1~ fast

ställas förrän det har klarlagts hur handlingen har kommit ur utmätnings

gäldenärens besittning. Om någon generell föreskrift skall ges om detta, 

bör den vara av bevisbördekaraktär. En sådan regel kan emellertid inte 

begränsas till att gälla för subjekt som enligt UB är befriade frän att ställa 

säkerhet. 

Beredningens uttalanden angående verkan av att en bankbok har dödats 

på ansökan av orätt borgenär tas upp av hovrätten för Västra Sverige. Vad 

beredningen har anfört om det fallet att sökanden före utmätninge:n har 

överlåtit (eller pantsatt) bankboken och banken efter dödningsbeslutet i 

god tro betalar till kronofogdemyndigheten - att banken då måste kunna 

åberopa betalningen gentemot rätte borgenären - ifrågasätts av hovrätten 

under hänvisning till 67 §andra stycket lagen (1955:183) om bankrörclse. 

Om emellertid ett resultat i enlighet med beredningens slutsats anses önsk-
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värt. synes del enligt hovrätten lämpligt att den rekommendation om 

anmälan till banken om en överlåtelse som finns i nämnda paragraf och 

motsvarande bestämmelser i annan banklagstiftning byts ut mot ett krav 

på denuntiation för att överlåtelsen skall bli gällande mot banken efter död

ning av motboken. Ett sådant krav skulle medföra vissa fördelar. 

Kronofogdemyndigheten skulle snabbt fä reda på vem som har disposi

tionsrätt till en motbok som är utställd på utmätningsgäldenären. Nägon 

avsättning av ett överskott enligt 15 * sista stycket i förslaget skulle inte 
behöva förekomma i detta fall, eftersom överskottet alltid skulle tillkomma 

utmätningsgäldenären. 

Den av beredningen förordade möjligheten att döda t.ex. en bankbok 

endast delvis kritiseras av hankinspektionen. Inspektionen framhåller att 

det möjligen avses att därigenom underlätta för rättsinnehavaren att 

disponera motboken för den händelse den påträffas. Skäl kan sålunda i och 

för sig finnas för att medge partiell dödning. Enligt inspektionen är det 

emellertid oklart under vilka former dödningsproceduren i ett sådant fall 

skall praktiskt fullföljas. bl.a. med hänsyn till att en ny handling inte skall 

utfärdas. Det synes vidare i viss mån strida mot sakens natur att en hand

ling, som inte kan anträffas, endast delvis blir föremål för dödning. Detta 

talar enligt inspektionen för att ett dödningsbeslut, som ju innebär en 

presumtion för att handlingen som sådan inte kan anträffas, bör avse hela 

handlingen. I vart fall synes detta lämpligt såvitt gäller bankbok. Skall 

möjlighet till partiell <lödning finnas, måste enligt inspektionen formerna 

härför utredas närmare. Hm·rätten för Västra Sl'erige ifrågasätter för sin 

del om inte möjligheten att endast delvis döda en bankhok bör komma till 

uttryck i lagtexten. 

Beträffande förslaget om krav på säkerhet undrar konkurslagskommitten 

om säkerheten vid konkurs skall ställas av förvaltaren personligen eller av 
konkursboet. företrätt av förvaltaren. Enligt kommittens mening bör det 
inte rimligen begäras att förvaltaren skall riskera egna medel i nu avsedda 

fall. Om säkerheten skall utgöras av borgen och boet som sådant är 
borgensman, kan det diskuteras om det härigenom uppstår en (villkorad) 

konkurskostnad eller en (villkorad) massafordran. Enligt kommitten ligger 

det närmast till hands att räkna utgiften som en konkurskostnad. 

S1·ea hovrätt anmärker på den föreslagna tidsbegränsningen för 

ianspråktagande av säkerhet till tre år från dödningsbeslutet. Ansvar bör 

enligt hovrätten gälla till dess fordringen har preskriberats och bör under 

inga omständigheter bortfalla förrän innehavaren på grund av inträdd för

fallodag har fått anledning att höra av sig. Att transaktionen därmed kan få 

en lång avvecklingstid utgör enligt hovrätten ett särskilt skäl till tveksam

het huruvida systemet lämpligen bör införas. 

Konkurslagskommitten framhåller för sin del att en konkurs uppenbar

ligen inte bör fördröjas i avvaktan på utgången av treårsfristen, men att det 

kan innebära olägenheter att frågan om säkerhetens öde hålls svävande så 

länge. 
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Beträffande bestämmelsen i 15 § sista stycket om överskott anser liins

styrl'isl'n i Kronohergs liin att det även bör meddelas en föreskrift om hur 

det skall förfaras med avsatt överskott sedan viss tid har förflutit. 

l\.onkurslagskommitfrn påpekar att ingenting har sagts om vad som skall 

gälla om konkurs ger överskott. Sådana fall är emellertid sällsynta och 

kommitten anser för sin del att en särskild föreskrift i ämnet kan undvaras. 

Förslaget om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) 

Utredningen angående inskril'ning m· riitt till /i~f(fartyg tillstyrker 

beredningens förslag till lindringar i sjölagen med den reservationen att 

heslag såsom inskrivningshinder bör uttryckligen anges under punkt 7 i 33 

§ och inte som beredningen föreslår regleras av punkt 9. 

Med anledning av beredningens uttalande att underrättelseskyld:igheten 
enligt 69 § hör gälla varje åtgärd som innefattar kvarstad eller beslag 

oavsett hur den betecknas framhåller nämnda utredning att anspråken på 

befälhavarens tolkning av den rättsliga innebörden av en främmande 

myndighets ingripande mot hans skepp inte kan ställas högt. Det bör vara 

nog att rapportera säd ana ingripanden som betecknas som k varslad. 

utmätning eller beslag eller som för befälhavaren 5jälv framstår som 

sådana. Den närmare juridiska analysen får läggas på register

myndigheten. Tydligt är att ett myndighetsingripande t.ex. i enda syfte att 

främja sjösäkerheten. såsom ett nyttjandeförbud. inte bör rapporteras i 

denna ordning. 

Förslaget om ändring i lagen (1966:454) om företagsinteckning~ 

Utredningen angående fiiretagsinteckni111: framhåller att den föreslagna 

lösningen av frågan om konkurrens mellan en företagsinteckning och 
kvarstad möjligen strider mot grunderna för 5 § företagsinteckningslagen. 

enligt vilken bestämmelse företagsinteckning inte får meddelas så att den 

till omfattningen avviker från en annan inteckning som är meddelad eller 

sökt i samma näringsverksamhet. 

Förslaget om ändring i konkurslagen (1921:225) 

13 § 

Förslaget att fordran som har fastställts genom skiljedom skall godtas 

som stöd för behörighet att söka gäldenären i konkurs. om domen får 

verkställas enligt vad som sägs i 3 kap. 17-20 §§ UB. kritiseras av 

ko11kurslagskommi111>11. Denna anser att det är mindre lämpligt att införa 
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ett prövningsmoment i 13 §. Verkställighetsfrågor som avses i 3 kap. 
17-20 §§ UB kan tänkas bli tvistiga. och i sådana fall rubbas delvis 
grunden för regleringen i 13 § andra stycket. Det ter sig också något 
främmande att låta konkursdomaren avgöra. om förutsättningarna för 
verkställighet enligt UB föreligger. Enligt kommittens mening bör man. i 
nära anslutning till vad som nu gäller. som förutsättning för behörighet 
uppställa att kronofogdemyndigheten har funnit att skiljedomen fär verk

ställas och annat inte har förordnats. 

35 § 

Konkurslagskommitthz framhåller att trots att det i motsvarande 
bestämmelse i ett till lagrådet remitterat förslag till ändringar i KL (38 §) 

används uttrycket "tagits i mät", bestämmelsen bör ändras på sätt som 
beredningen har föreslagit. 

81 § 

Enligt S1•ea hovrätt är de av beredningen åberopade skälen för den före
slagna försämringen av jordägares och hyresvärds rättsställning inte 
övertygande. Förslaget tillstyrks däremot av konkurslagskommitten. som 
påpekar att det ligger i linje med vad kommitten har uttalat i betänkandet 
(SOU 1974:6) Förenklad konkurs m.m. (s. 155 t). 

Förslaget om ändring i brottsbalken 

11 kap. 

I och 3 §§ 

Enligt RÅ innebär förslaget inte någon i alla avseenden helt tilltalande 
lösning. Eftersom 11 kap. I § andra stycket andra meningen inte ändras, 
kan gäldenären även i fortsättningen straffas för oredlighet mot borge
närer, om han i samband med en annan exekutiv förrättning än konkurs 
och förhandling om offentligt ackord - t.ex. utmätning - åberopar en 
oriktig handling eller ett skenavtal och därigenom förorsakar att 
förrättningen helt eller delvis misslyckas. Under vissa omständigheter kan 
fö1farandet bli att bedöma s~m grovt, varvid straffet är fängelse lägst sex 

månader och högst sex år. Vidhåller gäldenären sålunda lämnade oriktiga 
uppgifter när han vid utmätning underskriver en förteckning över sina till

gångar, torde <len osanna försäkran som han då gör sig skyldig till vara att 
bedöma som grov. Straffet härför är fängelse högst två år. Enligt RÅ:s 

uppfattning bör lämnandet av oriktiga uppgifter i samband med en utmät
ningsförrättning bedömas enhetligt, vilket inte blir fallet med beredningens 
förslag. Frågan hur oriktiga eller vilseledande uppgifter under en 
utmätningsförrättning skall bestraffas bör därför övervägas ytterligare. En 
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lösning är att man från brottet oredlighet mot horgen~irer avför alla fall di'l 
en gäldenär lämnar oriktiga uppgifter vid utmätning och i stället låter 
bestämmelsen om osann resp. vårdslös försäkran bli det enda straff

rättsliga korrektivet för sådana uppgifter. 
RSV anser för sin del att ansvar för oredlighet resp. vårdslöshet mot 

borgenärer bör kunna ådömas en gäldenär som skriftligen bekräftar 
oriktiga uppgifter inför kronofogdemyndigheten oavsett om han därvid 
äheropar en oriktig handling. Frtlgan huruvida gäldenären därutöver bör 
dömas för osann eller vårdslös försäkran torde bl.a. få bero på om oredlig

heten i det enskilda fallet är att anse som grov eller ej. 
l fråga om övergångsbestämmelserna till de föreslagna ändringarna i 11 

kap. brottsbalken påpekar RÅ att på grund av nämnda ändringar 
lämnandet av oriktiga uppgifter i samband med en utmätning i ett visst 
hänseende hänförs under en mildare straffbestämmelse. Det kan då ifråga

sättas om de föreslagna övergångsbestämmelserna, enligt vilka äldre lag 
alltjämt skall gälla i fråga om en gärning som någon har begått före ikraft

trädandet eller därefter begår i ett ärende på vilket lagen om utmätni;ngsed 
fortfarande är tillämplig, står i överensstämmelse med principen i 5 § andra 
stycket i brottsbalkens promulgationslag. Enligt den bestämmelsen skall 

ny lag tillämpas om den leder till frihet från straff eller lindrigare straff. En 
tillämpning av denna princip i nu förevarande fall skulle kunna medföra att 
gärningen rubricerades som oredlighet mot borgenärer men straffet 
bestämdes enligt straffskalan för osann försäkran. Beredningens förslag 

har emellertid enligt vad RÅ vidare framhåller sin motsvarighet i 
övergångsbestämmelserna till annan straffiagstiftning. 

17 kap. 

l3 § 

RÅ ifrågasätter om inte lagtexten formellt sett innebär en icke åsyftad 
utvidgning av det straffbara området. RÅ ansluter sig i den delen till ett av 
överåklagaren i Stockholm avgivet yttrande, vari denne framhåller att den 
föreslagna bestämmelsen kommer att omfatta även fall som nu torde 
bedömas som skadegörelse. Som exempel nämns att någon med vetskap 

om att en fastighet är belagd med kvarstad krossar fönster i fastigheten 
eller på annat sätt skadar den av illvilja eller hämndlystnad mot 

ägaren/gäldenären. En sådan utvidgning av det straffbara området synes 
dock inte ha varit åsyftad. Bestämmelsens uteslutande syfte att komma till 
rätta med överträdelser av en myndighets beslut synes höra komma till 
klarare uttryck. 

Enligt hoi•rätten för Västra s~·erige bör bestämmelsen, såvitt rör för

foganden över egendom som är föremål för utmätning, avfattas så att den 

direkt tar sikte endast på sådana förfaranden som är förbjudna enligt 5 kap. 
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27 ~ första stycket UB. nämligen fö1foganden till skada för utmätnings

sökanden. 

Beredningens uppfattning att straff inte bör inträda for en sekundo

gäldenär som hetalar i strid milt ett meddelat förbud delas inte av 

kronojiJ1td<föreninJ:en. Föreningen framhåller att utmlitta fordringar och 

rättigheter ofta kan representera större värden än t.ex. utmätt lösöre. 

Behovet av en straffsanktion mot en sekundogäldenär som uppsåtligen 

neutraliserar verkan av en fordrings- eller rättighetsutmätning kan inte 

anses mindre än när det gäller andra beslut av kronofogdemyndigheten. 

Hol'rätten j'i)r Västra Siwige anser att den föreslagna lagtexten är oklar 

si'lvitt avser det fallet att en sekundogäldenär betalar i strid mot 

kronofogdemyndighetens beslut. 
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Förslag till 

Lag om införande av utsökningsbalken 

Härigenom föreskrivs följande. 

Allmänna bestämmelser 

BilaRa 3 
De rl'mitteradl' ji"irslagen 

§ Utsökningsbalken och denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

2 § Genom utsökningsbalken upphävs med den begränsning som följer 
av denna lag 

utsökningslagen ( 1877:31 s. I). 
förordningen ( 1877:31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad 

i avseende därå iakttagas skall, 
lagen ( 1921 :244) om utmätningsed. 
lagen ( 1949:249) om upphörande i vissa fall av den verkan. tredskodom 

eller utslag i lagsökningsmat enligt 77 a § utsökningslagen medfört, 
införsellagen I 1968: 62 I). 
lagen ( 1971 :494) om exekutiv försäljning av fast egendom. 
lagen ( !971 :500) om exekutiv försäljning av luftfartyg m.m .. 
lagen ( 1973: 1130) om exekutiv försäljning av registrerat skepp m.m .. 
förordningen ( 1844:46 s. 2) om upphörande av vissa särskilda domstolar. 
förordningen ( 1855:66 s. I) angående handelsböcker och handelsräk-

ningar och 
förordningen ( 1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets 

beslut. som förlorat sin exekmiva kraft i främmande stat. 

3 § Förekommer i en lag eller annan författning hänvisning till en före
skrift som har ersatts genom en bestämmelse i utsökningsbalken eller i 
denna lag. tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 

Gemensamma övergångsbestämmelser 

4 § Bestämmelserna i I § utsökningslagen ( 1877:31 s. I) om vem som är 
överexekutor skall fortfarande gälla i fråga om mål som skall handläggas 
av överexekutor efter ikraftträdandet av balken. 

5 § Mål som är anhängiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande 
skall även därefter handläggas av överexekutor, om ej annat följer av 
andra stycket. Beträffande sådana mål gäller äldre lag i fråga om för
farandet men de nya bestämmelserna i fråga om målens prövning i sak. om 
ej annat föreskrivs i denna lag. 

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över utmätnings
mannens förfarande upphör senast vid utgängen av är 1982. Mal ;om ej 
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avser handräckning eller klagan över utmätningsmanncns förfarande får 
dock även dessförinnan överlämnas till en behörig kronofogdemyndighet, 
om det är lämpligt. 

6 § Beträffande mål som är anhängiga hos krnnofogdemyndigheten vid 
balkens ikraftträdande gäller balkens bestämmelser i fråga om såväl för
farandet som målens prövning i sak, om ej annat föreskrivs i denna lag. 
Detsamma gäller mål som enligt 5 § andra stycket överlämnas till krono
fogdemyndigheten för handläggning. 

7 § Vad som föreskrivs i balken om förutsättningar för verkställighet 
inverkar ej på giltigheten av åtgärder som ilar vidtagits före balkens ikraft
trädande. 

Övergångsbestämmelser till I kap. utsökningsbalken 

8 § Beträffande mål som är anhängiga hos kronofogdemyndigheten vid 
balkens ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas i frågan 
huruvida de skall anses som enskilda eller allmänna mål. 

9 § Vad som sägs i balken om tomträtt gäller även vattcnfallsrätt som har 
upplåtits enligt lagen ( 1907:36 s. I) om nyttjanderätt till fast egendom. 

Övergångsbestämmelser till 3 kap. utsökningsbalken 

10 § Har en domstol efter balkens ikraftträdande med stöd av annan lag 
än rättegångsbalken förordnat att en dom eller ett beslut får verkställas 
innan domen eller beslutet har vunnit laga kraft, får kronofogdemyndig
heten vid tillämpning av 3 kap. 9 § i balken föreskriva att säkerhet skall 
ställas för skadestånd om domen eller beslutet ändras. 

Il § Har en domstol före balkens ikraftträdande förordnat att en dom 
eller ett beslut får verkställas innan domen eller beslutet har vunnit laga 
kraft. skall 42 § 2 mom. utsökningslagen (1877:31 s. I) fortfarande tilläm
pas. 

12 § Annan skiljedom som enligt lag skall lända till efterrättelse än sådan 
som avses i 3 kap. 15 eller 16 §i balken får v_erkställas, om det ej föreligger 
någon omständighet som gör domen ogiltig, även om talan ej förs mot 
domen. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 17 och 18 §§i balken. 

13 § En förvaltningsmyndighets beslut, som har meddelats enligt en 
bestämmelse som har tillkommit före balkens ikraftträdande, får utan 
hinder av 3 kap. I § första stycket 6 i balken verkställas, om ett sådant 
beslut före ikraftträdandet har fått verkställas utan stöd av särskild 
föreskrift. I fråga om verkställigheten gäller 3 kap. 20 § första stycket i 
balken. 

14 § Beträffande verkställighet av sådana beslut av överexekutor som 
avses i 51 ~ 4 mom. och 52 § I mom. andra meningen utsökningslagen 
( 1877:31 s. I) gäller vad som sägs i balken om en underrätts dom. I fråga 
om andra beslut av övercxekutor tillämpas 46 § 3 och 4 mom. samt 53 och 
2 IO §§ utsökningslagen. 
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15 § För en fordran på grund av inrop av lös egendom vid en offentlig 
auktion. som har ägt rum före balkens ikraftträdande. får utmätning fort
farande ske enligt 55 § utsökningslagen (1877:31 s. I). 

Övergångsbestämmelser till 4-6 kap. utsökningsbalken 

16 § 1 fråga om verkan av föreläggande, som har meddelats enligt 69 eller 
91 a § utsökningslagen ( 1877:31 s. I) eller 5 §lagen ( 1971 :494) om exekutiv 
försäljning av fast egendom, gäller äldre bestämmelser. 

17 § Bestämmelserna i 4 kap. 27 § i balken gäller ej. när en fordran före 
balkens ikraftträdande har fastställts till betalning i annat fall än som avses 
i 77 a § utsökningslagen (1877:31 s. I). 

18 § Bestämmelserna i 4 kap. 33- 35 §§ i balken gäller även när 
utmätning har skett före balkens ikraftträdande. 

19 § Vad som föreskrivs om bostadsrätt i 5 kap. I § 6 och 6 kap. 3 § 
andra stycket i balken tillämpas även i fråga om andelsrätt i en förening, 
som ej är bostadsrättsförening. eller i ett handelsbolag eller ett akti~:bolag, 
om det med andelsrätten följer rätt att besitta eller hyra en lägenhet. 

20 § Bestämmelsen i 5 kap. 13 §första stycket i balken är ej tillämplig i 
fall då en hyresvärd eller jordägare enligt 34 § lagen ( 1970:995) om 
införande av nya jordabalken har rätt att kvarhålla egendom till säkerhet 
för en fordran hos en hyresgäst eller arrendator. 

Övergångsbestämmelser till 8-12 kap. utsökningsbalken 

21 § Bestämmelserna i 8 kap. 12 §i balken och 13 §i samma kapitel såvitt 
avser en fordran som är förenad med förmånsrätt enligt 5 § första stycket I 
förmånsrättslagen ( 1970:979) är ej tillämpliga, när utmätning har skc:tt före 
balkens ikraftträdande. Detsamma gäller 8 kap. 15 § andra stycket, om 
utmätningen avser annan egendom än som nämns i 139 § 4 mom. utsök
ningslagen (1877:31 s. I). 

Har vid en försäljning före balkens ikraftträdande av egendom som 
avses i 9 kap. anstånd lämnats med betalningen av köpeskillingen, gäller 
äldre bestämmelser i fråga om ianspråktagande av erlagd handpenning. 

22 § Om ett skuldebrev som enligt äldre bestämmelser är intec:knat i 
fartyg eller fast egendom pantförskrivs enligt 9 kap. 15 § i balken, upphör 
personligt betalningsansvar på grund av skuldebrevet. 

23 § Om en gäldenärs rätt till andel i inteckning i hans luftfartyg eller 
därtill hörande reservdelar har blivit utmätt och ett ärende angående 
avskrivning av det belopp som tillkommer gäldenären har tagits upp på en 
inskrivningsdag före balkens ikraftträdande. skall 9 kap. 16 § i balken 
tillämpas beträffande den handling på grund av vilken inteckning har 
meddelats för det avskrivna beloppet. 

När en gäldenärs rätt till inteckning i hans luftfartyg eller därtill hörande 
reservdelar eller till andel däri har utmätts före balkens ikraftträdande, 
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skall den tid inom vilken siikanden har att framställa yrkande enligt 9 kap. 
16 §första stycket jämfört med 14 §första sty<.:ket räknas från ikraftträdan
det. 

24 § Om ett skepp, som enligt punkt 2 övergångshestiimmelserna till 
lagen ( 1973: 1067) om ändring i lagen I 1966:454) om företagsinteckning 
omfattas av en sådan inte<.:kning. skall säljas exekutivt enligt 10 kap. i 
balken, skall borgenären underrättas och fordran som anmäls tas upp i 
sakägarförteckningen. 

25 § Bestämmelserna i 10 kap. i balken om tillägg enligt 264 § sjölagen 
( 1891 :35 s. I) tillämpas beträffande ränta. som enligt punkt 14 eller I 5 över
gångsbestämmelserna till lagen ( 1973: 1064) om ändring i sjölagen ( 1891 :35 
s. I) skall i stället för sådant tillägg beräknas på kapitalbeloppet av en 
inteckning enligt äldre lag. 

Vad som sägs i balken om registrerat skepp gäller även i fråga om båt 
som enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen ( 1973: 1064) om 
ändring i sjölagen t 1891 :35 s. I) är upptagen i skeppsregistret. 

26 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om tillägg enligt 6 kap. 3 §jorda
balken tillämpas beträffande ränta. som enligt 26 eller 27 §lagen ( 1970:995) 
om införande av nya jordabalken skall i stället för sådant tillägg beräknas 
på kapitalbeloppet av en inteckning enligt äldre lag. 

27 § Ränta som är intecknad enligt äldre bestämmelser eller en annan 
sådan fordran som ej är bestämd till kapitalet tas upp i sakägarförteck
ningen enligt balkens regler om fordringar med panträtt och beräknas 
därvid till det belopp som efter fem procent årlig ränta utgör fordringens 
värde på tillträdesdagen. Är det fråga om en livränta. skall do<.:k beräk
ningen ske med ledning av 3 § lagen I 1967:531) om tryggande av pensions
utfästelse m.m. 

28 § Bestämmelserna i 12 kap. i balken om nyttjanderätt, servitut och 
rätt till elektrisk kraft gäller också annan sådan särskild rättighet som 
besvärar fast egendom på grund av en upplåtelse enligt äldre bestäm
melser. 

29 § Skall ersättning utgå till en innehavare av rätt till avkomst eller 
annan förmån. som enligt äldre bestämmelser besvärar fast egendom och 
ej bibehålls vid försäljning av egendomen. beräknas utdelning för det 
kapitalvärde till vilket förmånen i pengar eller varor efter ortens pris 
beräknas uppgå på tillträdesdagen. I fråga om kapitalvärdets beräkning 
tillämpas därvid 27 §. 

Övergångsbestämmelser till 13 och 14 kap. utsökningsbalken 

30 § När en exekutiv försäljning har ägt rum eller en utmätt fordran har 
drivits in före balkens ikraftträdande. gäller äldre lag i de avseenden som 
regleras i 13 och 14 kap. i balken. 

Vad som sägs om återvinning i 153 § utsökningslagen ()877:31 s. I) gäller 
fortfarande. när ett beslut om fördelning har meddelats enligt äldre Jag. 
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Övergångsbestämmelse till 15 kap. utsökningsbalken 

31 § När medel före ikraftträdandet av balken har irmehållits enligt ett 
beslut om införsel. gäller 24 § införsellagen ( 1968:621) i fråga om befrielse 
för gäldenären fran bctalningsskyldighet. 

Övergångsbestämmelser tiU 16 kap. utsökningsbalken 

32 § När en ansökan om avhysning har gjorts före ikraftträdandet av 
balken. skall vid tillämpning av 16 kap. 5 §i balken den tid om sex månader 
som anges där riiknas från ikraftträdandet. 

33 § I fråga om skingringsförbud som har meddelats enligt utsöknings
lagen 11877:31 s. I) clier annan lag tillämpas vad som sägs i balken om 
kvarstad. 

Övergångsbestämmelser till 17 kap. utsökningsbalken 

34 § När utmätning eller annan verkställighet har ägt rum före balkens 
ikraftträdande. tillämpas äldre lag i fråga om kostnader i målet. Bestäm
melserna i 17 kap. 12 §i balken gäller dock. när en tvist vid en fördelning 
av medel prövas av kronofogdemyndigheten enligt 13 kap. 7 § tredje 
stycket. 

I mål som efter ikraftträdandet handläggs av överexekutor tillämpas 
äldre lag i fråga om kostnader även i andra fall än som anges i första 
stycket. 

Övergångsbestämmelser till 18 kap. utsökningsbalken 

35 § I fråga om talan mot beslut som har meddelats av utmätnings
mannen före balkens ikraftträdande och förfarandet hos överexekutor i 
målet tillämpas äldre lag. Bestämmelsen i 201 § 4 mom. utsökningslagcn 
I 1877:31 s. I) gäller dock endast om egendom som avses där har sålts före 
balkens ikraftträdande. 

Beträffande talan mot beslut av överexekutor och förfarandet i hovrätten 
i målet tillämpas äldre lag. 

I fråga om talan mot hovrättens beslut i mål som har fullföljts frän över
exekutor och förfarandet i högsta domstolen i målet tillämpas också äldre 
lag. 

Andra bestämmelser 

36 § Rescförbud som har meddelats enligt utsökningslagen ( 1877:31 s. I) 
upphör att gälla, när balken träder i kraft. 

Frågan om hävande av en säkerhetsåtgärd som har beviljats enligt 
utsökningslagen prövas av domstol eller. om talan ej har väckts i saken. av 
överexckutor. 

37 § Vad som i särskild lag eller annan författning är föreskrivet om 
skingringsförbud skall i stället avse kvarstad. 

Har överexekutor beviljat en säkerhetsätgärd enligt annan lag än utsök
ningslagen (1877:31 s. I), tillämpas 36 ~. 
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38 § Vad som i särskild lag eller annan författning sägs om utmätnings
mannen skall i ställt!! avse kronofogdemyndigheten. 

Talan mot beslut. som efter balkens ikraftträdande meddelas av krono
fogdemyndigheten enligt särskild lag eller annan fönattning. skall föras i 
hovrätten i stället för hos överexekutor. 

39 § Mål. som enligt särskild lag eller annan fönattning skall prövas av 
överexekutor och ej avser klagan över en kronofogdemyndighets beslut. 
skall i stället handläggas av kronofogdemyndigheten. 

Mål enligt särskild lag eller annan författning som är anhängiga hos över
exekutor vid balkens ikraftträdande skall även därefter handläggas av 
överexekutor. om ej annat följer av tredje stycket. 

Överexckutors befattning med mål som ej avser klagan över beslut av 
kronofogdemyndigheten upphör senast vid utgången av år 1982. Mål av 
sådan art som enligt de nya bestämmelserna skall handläggas av en krono
fogdemyndighet får dock även dessförinnan överlämnas till en behörig 
kronofogdemyndighet, om det är lämpligt. 

40 § Bestämmelserna i 35 §gäller i tillämpliga delar även i fall som avses i 
38 och 39 §§. 

41 § Lagen ( 1921 :244) om utmätningsed tillämpas fortfarande i fråga om 
ansökningar enligt lagen som har kommit in till konkursdomaren före 
balkens ikraftträdande. 

Förordningen ( 1855:66 s. I) angående handelsböcker och handels
räkningar tillämpas fortfarande beträffande handelsräkningar som har ut
färdats medan förordningen var gällande. 

42 § Har en svensk domstol eller förvaltningsmyndighet ålagt någon 
betalningsskyldighet och har så lång tid förflutit efter åläggandet att hinder 
möter för verkställighet i en främmande stat, vars lag annars medger 
verkställighet, skall hovrätten på ansökan av borgenären förnya betal
ningsåläggandet. såvida ej hinder föreligger mot verkställighet enligt 
svensk lag eller annat särskilt skäl förekommer. Innan ett sådant beslut 
meddelas, skall gäldenären beredas tillfälle att yttra sig. 

Förordningen ( 1863:5 s. 3) angående förnyande av svensk myndighets 
beslut. som förlorat sin exekutiva kraft i främmande stat. gäller fortfarande 
i fråga om en ansökan som har gjorts hos länsstyrelsen medan förord
ningen gällde. 

10 Förslag till 

Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken 1 

dels att i 6 kap. 12 § ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "krono
fogdemyndigheten'', 

dels att i 7 kap. 17 och 19 §§orden "lagen (1971:494) om exekutiv 
försäljning av fast egendom" skall bytas ut mot "12 kap. utsökningsbal
ken", 
1 Balken omtryckt 1971: 1209. 12 kap. omtryckt 1979: 252. 

Senaste lydelse av 7 kap. 19 § 1975: 1085. 
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dels alt i 12 kap. 2 L 22 och 44 ** ordet "överexekutor" skall hytas ut 
mot "länsstyrelsen·'. 

dels att 3 kap. 3 och 5 **· 6 kap. 10 *· 7 kap. 16 §. 8 kap. 4 *· 13 kap. 
26 *· 19 kap. 21 §. 20kap. 6 *· 21 kap. 2. 5 och 6 **· 22 kap. 3 *och 23 kap. 
2 * skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i halken skall införas en ny paragraf, 12 kap. 67 a §. av nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
3 § 

Den som ämnar utföra grävning eller liknande arbete på sin mark skall 
vidtaga varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga 
skada på angränsande mark. Han skall ersätta skada som uppkommer till 
följd av att han eller någon som han anlitat underlåtit att vidtaga sådan 
åtgärd eller i annat hänseende brustit i omsorg vid arbetets utförande. 

Medför skyddsåtgärd uppenbarli- Medför skyddsåtgärd uppenbarli-
gen högre kostnad än den skada gen högre kostnad än den skada 
som åtgärden avser att förebygga, som åtgärden avser att förebygga, 
får åtgärden underlåtas. Skadan får åtgärden underlåtas. Skadan 
skall dock ersättas. Om det be- skall dock ersättas. Om det be-
gäres, skall pant eller borgen enligt gäres, skall säkerhet enligt 1•ad som 
utsiikningslagen ( 1877: Jl s. I) stäl- sägs i 2 kap. utsökningshalken stäl-
las hos länsstyrelsen till säkerhet las hos länsstyrelsen för ersättning-
för ersättningen innan arbetet bör- en innan arbetet börjar. 
jar. 

Är byggnad eller annan anläggning som hör till angränsande mark, till 
följd av vårdslöshet vid uppförandet eller brist i underhållet, av sådan 
beskaffenhet att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att förebygga 
skada med anledning av arbete som icke sträckes nedanför vanligt källar
djup, skall åtgärden bekostas av den angränsande markens ägare. 

5 § 

Åtgärd för att förebygga skada 
till följd av grävning eller liknande 
arbete får vidtagas på annans mark, 
om det är nödvändigt för att undvi
ka oskälig kostnad eller annan syn
nerlig olägenhet. Skada och intrång 
skall ersättas, om markens ägare ej 
är skyldig att bekosta arbetet. Om 
det begäres, skall pant eller borgen 
enligt utsöknings/agen (1877:31 s. 
1) ställas hos länsstyrelsen till sä
kerhet för ersättningen innan arbe
tet börjar. 

Åtgärd för att förebygga skada 
till följd av grävning eller liknande 
arbete får vidtagas på annans mark. 
om det är nödvändigt för att undvi
ka oskälig kostnad eller annan syn
nerlig olägenhet. Skada och intrång 
skall ersättas, om markens ägare ej 
är skyldig att bekosta arbetet. Om 
det begäres, skall säkerhet enligt 
vad som sägs i 2 kap. utsöknings
balken ställas hos länsstyre:lsen för 
ersättningen innan arbetet börjar. 



Prop. 1980/81: 84 Bilaga 3 353 

N111·arwule lnll'ise 

6 kap. 

10 ~ 

Ansvaret för inteckning som be
viljats i flera fastigheter vilar pä var 
och en av fastigheterna till det be
lopp som faller på fastigheten efter 
förhållandet mellan dennas särskil
da värde och sammanlagda värdet 
av alla fastigheterna. Som fastig
hets värde gäller därvid taxerings
värdet för året innan inteckningen 
söktes eller, om särskilt taxerings
värde då ej fanns för fastigheten, 
del taxeringsvärde som därefter 
först fastställes. Om någon av fas
tigheterna skall säljas utmätnings
vis och taxeringsvärde som angivits 
nu icke finns för var och en av fas
tigheterna, gäller de värden som 
ö1•erexek11tor låter åsätta fastif~he
terna enligt lagen (1971:494) om 
exekutil• försiiljninF: av fast egen
dom. 

Ansvaret for inteckning som he
viljats i flera fastigheter vilar på var 
och en av fastigheterna till det he
lopp som faller på fastigheten efter 
förhållandet mellan dennas särskil
da värde och sammanlagda värdet 
av alla fastigheterna. Som fastig
hets värde gäller därvid taxerings
värdet för året innan inteckningen 
söktes eller, om särskilt taxerings
värde då ej fanns för fastigheten. 
det taxeringsvärde som därefter 
först fastställes. Om någon av fas
tigheterna skall siiljas utmätnings
vis och taxeringsvärde som angivits 
nu icke finns för var och en av fas
tigheterna. gäller de värden som 
åsätts fastigheterna enligt 12 kap. 
utsiikningsbalken. 

Kan borgenär ej erhålla betalning ur köpeskillingen för intecknad fastig
het med det belopp för vilket fastigheten svarar enligt första stycket, 
svarar de övriga fastigheterna för återstoden av beloppet med fördelning 
efter där angivna grunder. Kan ur någon av dessa fastigheter betalning ej 
erhållas för dess andel i återstoden, fördelas bristen på samma sätt mellan 
de återstående fastigheterna. 

7 kap. 
16 § 

Efter exekutiv försäljning av fas
tighet gäller upplåtelse av nyttjan
derätt. servitut eller rätt till elek
trisk kraft mol den nye ägaren en
dast om försäljningen skett under 
förbehåll om rättighetens bestånd 
enligt lagen (1971 :494) om exekuti1• 
försäljning av fast egendom eller 
rättigheten enligt samma lag är 
skyddad utan förbehåll. 

Bestämmelser om verkan av un
derlåtenhet att uppsäga arrende- el
ler hyresavtal som enligt första 
stycket ej gäller mot ny ägare finns i 
faten (1971:494) om exekutil' för
säljning av fast egendom. 

23 Riksdaf?en 1980181. I sam/. Nr 84 

Efter exekutiv försäljning av fas
tighet gäller upplåtelse av nyttjan
derätt. servitut eller rätt till elek
trisk kraft mot den nye ägaren en
dast om försäljningen skett under 
förbehåll om rättighetens bestånd 
enligt 12 kap. utsökningshalken el
ler rättigheten enligt samma kapitel 
är skyddad utan förbehåll. 

Bestämmelser om verkan av un
derlåtenhet att uppsäga arrende- el
ler hyresavtal som enligt första 
stycket ej gäller mot ny ägare finns i 
12 kap. utsökningsbalken. 
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N111·ara11de lydelse Fiireslagen lvddl't' 

8 kap. 

4 * 
Uppsäges arrendeavtal med an- Uppsäges arrendeavtal med an-

ledning av att arrenderätten är för- ledning av att arrenderätten är för-
verkad. upphör avtalet att gälla på verkad. upphör avtalet att gälla pä 
den fardag som inträffar närmast ef- den fardag som inträffar närmast ef-
ter uppsägningen. om ej rätten eller ter uppsägningen. om ej rätten lin-
iiverexek111or finner skäligt ålägga ner skäligt åHigga arrendatorn alt 
arrendatorn att avflytta tidigare el- avflytta tidigare eller annat foijer av 
ler annat följer av 25 *· 25 *· 

Om arrendeavtal uppsäges av annan orsak som ger jordägare eller arren
dator rätt att frånträda avtalet. upphör avtalet att gälla på den fardag som 
inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Sker uppsägningen 
innan arrendatorn tillträtt arrendestället. upphör avtalet dock genast att 
gälla. 

Fardag är den 14 mars. 

12 kap. 

67 a * 
Talan mot beslul av liinssryrelsen 

med anledning a1· nedsättning en
ligt 21 §förs i hovrätten genom be
n·är. 

13 kap. 

26 * 
Bestämmelserna i utsökningsla

Ren (1877:31 s. /),lagen ( 1971:494) 
om exekutil' fiirsiiljning ar f{ut 
egendom, lagsökningslagen 
( 1946: 808 l och konkurslagen 
<1921: 225) angående fast ·~gendom 
och rättighet däri äger motsvaran-
de tillämpning i fråga om tomträtt. 

Bestämmelserna i utsökningsbal
ken. lagsöknings lagen ( 1946: 808) 
och konkurslagen (1921: 225) an
gående fast egendom och rättighet 
däri 1illämpas också i fråga om 
tomträtt. 

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv 
denna likställd med fast egendom. 

som avser tomträtt är 

19 kap. 

21 *~ 
Har fast egendom eller tomträtt 

utmätts eller tagils i anspråk ge
nom betalningssiikring eller har be
träffande fast egendom eller tomt
rätt som ingår i konkursbo begärts 
försäljning i den ordning som gäller 
för utmätt sådan egendom eller har 

~Senaste lydelse 1978: 884. 

Har fast egendom eller tomträtt 
utmätts eller har beträffande fast 
egendom eller tomträtt som ingår i 
konkursbo begärts försäljning i den 
ordning som gäller för utmätt sådan 
egendom eller har utmätningen 
upphävts eller frågan om cgendo-
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N111·(Jrllnde lydelse 

utmätningen upphävts eller frågan 
om egendomens försäljning av an
nat skäl förfallit eller har hetal
ningssäkringen upphiirt att gälla. 
skall anteckning därom göras i fas
tighetsboken eller tomträtts boken. 
Anteckning att egendomen försålts 
utmätningsvis skall ske när hand
ling som visar köpeskillingens för
delning inkommit. 

Bilaga 3 355 

Fiireslagen lydelse 

mens försäljning av annat skäl för
fallit. skall anteckning därom göras 
i fastighetsboken eller tomträttsbo
ken. Anteckning att egendomen 
försålts utmätningsvis skall ske när 
handling som visar köpeskillingens 
fördelning inkommit. Har fast 
egendom eller tomträtt helagt.1· med 
kvarstad eller tagits i anspråk ge
nom bcta/ningssiikring eller har en 
säd an åtgärd 11pphii1·ts, skall an-
teckning diirom också giiras i Jas
tighetsbokn1 eller tomtrilttshoken. 

Om inverkan på inteckning eller inskriven rättighet av exekutiv försälj
ning eller av expropriation eller liknande tvångsförvärv eller av myndig
hets fördelning av medel skall anteckning göras i fastighetsboken eller 
tomträttsboken när anmälan, hevis eller fördelningslängd som utvisar för
hållandet inkommit. 

Förekommer i övrigt i lag eller annan författning bestämmelse om att 
visst förhållande skall antecknas i fastighetsbok eller tomträttshok, gäller 
bestämmelsen. 

20 kap. 

6 §' 
Lagfartsansökan skall avslås. om 
I. fångeshandlingen ej ingivits. 
2. fångeshandlingen ej är upprättad såsom föreskrives i lag. 
3. förvärvet avser köp eller byte och fångeshandlingen innehåller vill

kor. som enligt 4 kap. 4 eller 28 § medför att förvärvet är ogiltigt. 
4. förvärvet avser del av fastighet och i 4 kap. 7-9, 28 eller 29 §eller 

eljest i lag föreskriven tid för ansökan om fastighetshildning försuttits eller 
ansökan därom avslagits eller sådant förvärv eljest enligt lag är ogiltigt. 

5. överlåtelsen står i strid med en mot överlåtaren gällande inskränkning 
i hans rätt att förfoga över egendomen och, när överlåtelsen skedde, lagfart 
ej var beviljad för överlåtaren eller. om så var fallet. ärende om anteckning 
i fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag. 

6. fastigheten tidigare överlåtits till någon ·vars förvärv enligt 17 kap. I 
eller 4 § äger företräde framför sökandens förvärv, 

7. fastigheten sålts exekutivt till 
annan än sökanden och försäljning
en enligt 213 a § I mom. utsök
nings/agen (1877:31 s. /i äger före
träde framför dennes förvärv, 

7. fastigheten sålts exekutivt till 
annan än sökanden och försäljning
en enligt 14 kap. utsökningsbalken 
äger företräde framför dennes för
värv. 

8. för sökandens rätt att förvärva fastigheten fordras myndighets till
stånd och i lag föreskriven tid för sökande av sådant tillstånd försuttits 
eller ansökan därom avslagits, 

9. det är uppenbart att förvärvet av annan grund är ogiltigt eller ej kan 
göras gällande. 

'Senaste lydelse 1973: 1133. 
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Fiires/agen lvdel.H' 

21 kap. 
2 § 

Ansökan om inskrivning skall avslås. om 
I. upplåtclsehandlingen ej ingivits, 
2. föreskrifterna i 13 kap. 1-4 och 6 §§ ej iakttagits, 
3. lagfart ej är sökt för upplåtaren. 
4. inskrivning i fastigheten är beviljad eller sökt. 

5. fastigheten är utmätt. 5. fastigheten har utmäits, be-
lagts med /.:.i·ar.l'lad eller tagits i an
språk genom betalningssiikring och 
ett ärende angående anteckning 
om åtgärden har tagits upp senast 
på den inskril'ningsdag då inskril'
ning söks, 

6. det är uppenbart att upplåtelsen på annan grund är ogiltig eller ej kan 
göras gällande. 

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare in
skrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning av tomträt
ten uppskjutas till samma dag. 

5 §4 

Ansökan om inskrivning av avtal om sådan ändring i tomträttens inne
håll som avses i 13 kap. 21 § får göras av fastighetsägaren eller tomträttsha
varen sedan tomträtten inskrivits. Om sådan inskrivning gäller i tillämpliga 
delar 2-4 §§med följande avvikelser. 

Är inteckning förut beviljad eller 
sökt i tomträtten eller är inskriv
ning av nyttjanderätt, servitut eller 
rätt till elektrisk kraft förut beviljad 
eller sökt i denna eller sökes sådan 
inskrivning samma dag, får ansö
kan om inskrivning av avtal som 
avses i första stycket bifallas endast 
om rättighetshavaren medgivit in
skrivning av ändringsavtalet eller 
detta är väsentligen utan betydelse 
för rättighetshavarens säkerhet. 
Om fastigheten eller tomträtten ut
mätts eller tagits i anspråk genom 
betalningssäkring före den dal? då 
inskrivning sökes, gäller vad som 
sagts nu om rättighetshavaren även 
utmätningssökanden eller den bor
genär för vars fordran betalnings
säkring ägt rum. 

4 Senaste lydelse 1978: 884. 

Är inteckning förut beviljad eller 
sökt i tomträtten eller är inskriv
ning av nyttjanderätt, servitut eller 
rätt till elektrisk kraft förut beviljad 
eller sökt i denna eller sökes sådan 
inskrivning samma dag, få1r ansö
kan om inskrivning av avtal som 
avses i första stycket bifallas endast 
om rättighetshavaren medgivit in
skrivning av ändringsavtakt eller 
detta är väsentligen utan betydelse 
för rättighetshavarens säkerhet. 
Om fastigheten eller tomträtten har 
utmätts, belagts med harstad eller 
tagits i anspråk genom betalnings
säkring och ett ärende angående 
anteckning om åtgärden har tagits 
upp senast på den inskrivningsdag 
då inskrivning sökes, gäller vad 
som sagts nu om rättighetshavaren 
även utmätningssökanden eller den 
för vars anspråk kvarstad eller be
talningssäkring ägt rum. 
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N111·11ra11Je lyclelse Fiireslagen lvclelsc 

Är avtal som avses i första stycket beroende av att fastighetshildning_ 
äger rum. får ansökan hifallas endast om nämnda åtgärd kommit till stånd. 

I avvaktan på att hinder som anges i andra eller tredje stycket undan
röjes skall ansökan förklaras vilande. 

6§ 

Framgår av anteckning i tomträttsboken eller upplyses eljest att tomträt
ten upphört enligt 13 kap. 19 §.skall anteckning om tomträttens upphöran
de göras i boken. 

Ansökan om <lödning av tomt
rättsinskrivning i fall som anges i 13 
kap. 22 § får ej bifallas, om inskriv
ning i tomträtten är beviljad eller 
sökt eller om tomträtten är mmätt. 

Ansökan om <lödning av tomt
rättsinskrivning i fall som anges i 13 
kap. 22 § får ej bifallas. om inskriv
ning i tomträtten är beviljad eller 
sökt eller om tomträtten har 11t
mätts. belagts med kmrstad eller 
tagits i anspråk genom hetalnings
säkring och ett ärende angående 
anteckning om åtgärden har tagits 
upp senast på den inskrivningsda1-: 
då dödnin1-: söks. 

22 kap. 
3 §5 

Ansökan om inteckning skall avslås. om 
I. föreskrifterna i 2 § icke iakttagits, 
2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i fastighetsboken 

inteckning ej får beviljas i fastigheten, 
3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt, 
4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv försäljning eller 

genom expropriation eller liknande tvångsförvärv, 
5. sökanden är i konkurs eller försättes i konkurs den dag då inteck

ningen sökes samt fastigheten hör till konkursboet, 

6. del m• fastigheten är utmätt 
eller utmätes den da1-: då inteck
ningen sökes. 

7. del ai· fastigheten har tagits i 
anspråk genom betalningssäkring 
eller ta1-:es i anspråk den dag då 
inteckningen sökes, 

8. ärende angående anteckning 
enligt 7 § förköpslagen (1967: 868) 
att kommun beslutat utöva förköps
rätt i fråga om egendomen upptagits 

·'Senaste lydelse 1978: 884. 

6. en del ai· fastigheten har ut
mätts eller tagits i anspråk genom 
hetalningssäkring eller fastigheten 
eller en del av fastigheten har be
lagts med ki>arstad och ett ärende 
angående anteckning om åtgärden 
har tagits upp senast på den in
skri1·ningsdag då inteckningen 
söks, såvida ej ansökningen har 
med1-:etts ar kronofogdemyndighe
ten, 

7. ärende angående anteckning 
enligt 7 § förköpslagen ( 1967: 868) 
att kommun beslutat utöva förköps
rätt i fråga om egendomen upptagits 



Prop. l 980/8 l: 84 

N111·11ra11Je lydefae 

på inskrivningsdag och ansökning
en göres av den som överlåtit egen
domen. 
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Fiireslagen lydelse 

på inskrivningsdag och ansökning
en göres av den som överlåtit egen
domen. 

Har ärende angående lagfart för sökanden uppskjutits till senare inskriv
ningsdag. skall behandlingen av ansökan om inteckning uppskjutas till 
samma dag. 

2~ kap. 

H 
Ansökan om inskrivning skall avslås. om 
I. den handling på viiken rättigheten grundas ej ingivits, 
2. föreskrift i lag beträffande sådan upplåtelse som ansökan angår icke 

iakttagits och föreskriften ej avser giltigheten av endast visst förbehåll. 
3. upplåtelsen står i strid med en mot upplåtaren gällande inskränkning i 

hans rätt att förfoga över egendomen och, när upplåtelsen skedde. lagfart 
ej var beviljad för upplåtaren eller. om så var fallet, ärende om ante·:kning i 
fastighetsboken av inskränkningen var upptaget på inskrivningsdag. 

4. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller sökt. 
5. fastigheten före upplåtelsen överlåtits till någon vars förvärv c nligt 17 

kap. I eller 4 * äger företräde framför upplåtelsen, 
6. fastigheten före upplåtelsen frångått upplätaren på grund av exekutiv 

försäljning eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv. 

7. upplåtelsen avser arrende eller 
hyra som enligt förbehåll i upplå
telsehandlingen icke får inskrivas. 

8. upplåtelsen avser rätt till elek
trisk kraft och skriftligt medgivande 
till inskrivning icke föreligger. 

9. det är uppenbart att upplåtel
sen av annan grund är ogiltig eller 
att rättigheten upphört eller av an
nat skäl ej kan göras gällande. 

7 . .fastigheten har he/a#(s med 
kvarstad och ett iirende angående 
anteckning om ki·arstaden har ta

gits 11pp sen(lst på den inskril'nings-
dag då inskril'ning söks, 

8. upplåtelsen avser arrende eller 
hyra som enligt förbehåll i upplå
telsehandlingen icke får inskrivas, 

9. upplåtelsen avser rätt till elek
trisk kraft och skriftligt medgivande 
till inskrivning icke föreligger, 

JO. det är uppenbart att upplåtel
sen av annan grund är ogiltig eller 
att rättigheten upphört eller av an
nat skäl ej kan göras gällande. 

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till senare in
skrivningsdag, skall behandlingen av ansökan om inskrivning uppskjutas 
till samma dag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Om en fastighet säljs exekutivt av överexekutor efter ikraftträdandet av 

de nya bestämmelserna. gäller 6 kap. 12 § i dess äldre lydelse. 
När ett mål angående avhysning av en arrendator handläggs av överexe

kutor efter ikraftträdandet, tillämpas 8 kap. 4 § i dess äldre lydelse. 
Ett ärende om nedsättning av hyresbelopp enligt 12 kap. 21 §. som är 

anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet. skall även därefter hand
läggas av överexekutor, dock längst till utgången av år 1982. 
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Vad som sägs om kvarstad i 19 kap. 21§.21 kap. 2. 5 och 6 §§. 22 kap. 3 
§ och 23 kap. 2 § i deras nya lydelse gäller även skingringsförhud som har 
meddelats före ikraftträdandet. 

15 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1925: 2211 om bulvanförhållande i fråga om 
fast egendom 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen 0925: 221) om bulvanförhållande 
i fråga om fast egendom 1 

dels att i I och B §§ ordet "överexekutor" skall bytas ut mot "krono
fogdemyndigheten··. 

dels att 2. 6 och 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse 

Finnes, sedan förordnande med
delats enligt I § andra stycket, att 
egendomen dessförinnan eller sena
re avyttrats. äger öi·erexekutor be
sluta att förordnandet ej skall gå i 
verkställighet. I övrigt skall så 
anses och med ärendet i tillämpliga 
delar så förfaras, som om egendo
men utmätts för fordran med bästa 
förmånsrätt däri efter, i förekom
mande fall, sådana rättigheter som 
besvärade egendomen redan innan 
bulvanförhållandet inträdde och 
hava förmånsrätt framför alla be
fintliga fordringar. Egendomen må 
ej inropas av bulvanen eller den för 
vars räkning bulvanförhållandet in
gåtts. Avgives vid auktionen bud 
som sålunda må antagas skall för
säljning ske även om innehavare av 
fordran bestrider det. Vad utsök
nings/agen i fråga om fast egen
doms försäljning och köpeskilling
ens fördelning i övrigt stadgar be
träffande gäldenären skall i ärende 
som nu avses gälla bulvanen. Den
ne skall äi•en vara pliktig att betala 
kostnad som ej kan gäldas ur den 

1 Senaste lydelse av 13 § 1946: 832. 
2 Senaste lydelse 1967: 267. 

Föreslagen lydelse 

2 §2 

Finnes, sedan förordnande med
delats enligt I§ andra stycket, att 
egendomen dessförinnan eller sena
re avyttrats, får kronofogdemyn
digheten besluta att förordnandet ej 
skall gå i verkställighet. I övrigt 
skall så anses och med ärendet i 
tillämpliga delar så förfaras, som 
om egendomen utmätts för fordran 
med bästa förmånsrätt däri efter. i 
förekommande fall. sådana rättig
heter som besvärade egendomen 
redan innan bulvanförhållandet in
trädde och har förmånsrätt framför 
alla befintliga fordringar. Egendo
men/år ej inropas av bulvanen eller 
den för vars räkning bulvanförhål
landet ingåtts. Avgives vid auk
tionen bud som sålunda far antagas 
skall försäljning ske även om inne
havare av fordran bestrider det. 
Bulvanen är pliktig att betala kost
nad som ej kan tas ut ur köpe
skillingen för den försålda egendo
men, behållen avkastning eller and
ra tillgängliga medel. Bestämmel
sen i 12 kap. 40 §första stycket and
ra meningen utsökningsbalken äger 
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försålda egendomen i enlighet med 
198 § utsi>knin1:slaxen. Bestämmel
sen i /26 ~ 3 mom. samma lag äger 
icke tillämpning i fråga om egendo
mens försäljning. 

Virke och stråfoder, som enligt 
denna lag dömas fiirhrutnu, skola 
av åklagaren säljas i den ordninx. 
som om utmätta liisören stadgas. 
Begär, innan frågan om förver
kande slutligen pröl'ats, ägaren av 
virke eller stråfoder, som tagits i 
beslag. att försäljning därm· skall 
ägu rum. eller finner, på anmälan 
m· åklagare. överexekutor, att fara 
är för virkets eller stråfodrets för
störelse eller att kostnaden för dess 
förvarande skulle blim större än 
skäligt är, förordne överexekutor. 
att godset skall säljas i den ordning 
nyss sagts; och skall i ty fall god
sets ägare, om han är känd och 
inom riket boende, eller. där han 
hor utom riket men inom riket har 
känt ombud, som äger att för ho
nom mottaga stämning och al'giva 
svaromål, ombudet genom åklaga
rens försorg delgivas underrättelse 
om auktionen minst åtta dagar in
nan den hålles. Anmälan, varom 
här ovan sägs, skall vara åtföljd av 
fullständig, av två trovärdiga per
soner styrkt förtecbing, utvisande 
goduts mängd och beskaffenhet. 

Säljes i beslag taget virke eller 
stråfoder, innan det dömts förbru
tet, skall. till dess frågan därom bli
vit slutligen avgjord, försäljnings
summan nedsättas i riksbanken på 
sätt särskilt är stadgat; och skall 
vad i 160 § utsöknings/agen sägs 
om sådana medels insättning i 
bankinrättning äga motsvarande 
tillämpning. 

3 Senaste lydelse 1970: 431. 
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icke tillämpning i fråga om e:gendo
mens försäljning. 

Virke eller stråfoder, som har 
förklurats för\'erkat enligt denna 
lag, skall säljas m· kronc~fiJgdemyn
digheten. Innan frågan om förver
kande av virke eller stråfodeT, som 
har tagits i beslag, har prövats slut
ligt. skall egendomen säUas av 
kronofogdemyndigheten, om 
äxaren begär det eller fara förelig
ger att egendomen förstörs eller 
kostnaden för dess förvarande skul
le bli större än som är skäligt. Äkla
garen skall hos kronofogdemyn
digheten anmäla. när en fråga om 
försäljning har uppkommit. För
säljningen äger rum i den ordning 
som gäller för utmätt liis egendom i 
allmänhet. 

Säljes i beslag taget virkt: eller 
stråfoder innan det har _förklarats 
fön•erkat, får influtna medel inte 
betalas ut innan frågan om för11er
kande har avgjorts slutligt. 
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12*4 

Kla,.;a11 iii·er iiverexekutors be
slut i äre11de. som omförmiiles i I§. 
föres i den ordning, som i utsök-
11ingslagl'!l stadgas an[.:ående kla
gan ii1·cr <h'l'rt'xt•kutors utsla[.: i ut
sökningsmål. 

Talan mot kronof(1gdemyndiglze
te11s beslut cnli[.:t denna lag förs i 
den ordning som f("ireskri1·s i utsök
ni11gsbalken. 

Över länsstyrelsens beslut i ärende, varom i 3 § sägs. må ej klagan föras. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har en domstol före ikraftträdandet meddelat ett förordnande som avses 

i I § första stycket, skall ärendet även därefter handläggas av överexeku
tor, dock längst till utgången av år 1982. Ärendet får dock även dessförin
nan överlämnas till kronofogdemyndigheten. om det är lämpligt. Det
samma gäller, om ett ärende som avses i 6 §första stycket andra meningen 
är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet. 

Kronofogdemyndigheten får före de nya bestämmelsernas ikraftträ
dande vidta åtgärder för en försäljning enligt 6 §. som skall äga rum efter 
ikraftträdandet. 

I fråga om talan mot överexekutors beslut tillämpas 12 § i dess äldre 
lydelse. 

26 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1845: 50 s. I) om handel med lösören, som 
köparen låter i säljarens vård kvarbliva 

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1845: 50 s. I) om handel med lös
ören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 1, skall ha nedan angivna 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslal(en lydelse 

3 §2 

Är köpeavhandling så upprättad 
och behandlad, som i 1 §sägs, men 
inträffar utmätning inom trettio da
gar efter det avhandlingen inför rät
ten företeddes, eller försättes säl
jaren i konkurs efter ansökning, 
som gjorts inom sagda tid, vare den 
sålda egendomen ej fredad från att 
utmätas eller att till konkursboet 
räknas. Detsamma gäller, när ansö-

4 Senaste lydelse 1967: 267. 

Är köpeavhandling så upprättad 
och behandlad, som i I §sägs, men 
inträffar utmätning inom trettio da
gar efter det avhandlingen inför rät
ten företeddes. eller försätts säl
jaren i konkurs efter ansökning, 
som gjorts inom sagda tid, är den 
sålda egendomen ej fredad från att 
utmätas eller att räknas till kon
kursboet. Detsamma gäller, när an-

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1977: 673. 
2 Senaste lydelse 1970: 853. 
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kan om förordnande av god man 
enligt ackordslagen ( 1970: 847) 
gjorts inom nämnda tid och kon
kurs följt på ansökan, som gjorts 
inom tre veckor från det att verkan 
av godmansförordnandet förföll el
ler. när förhandling om offentligt 
ackord följt. ackordsfrågan avgjor
des. Giires efter utgången av den i 
första punkten angivna tid jäv mot 
köpeavhandling, vilken befinnes så 
upprättad och behandlad, som nyss 
sagts, vare. där jävet göres vid ut
mätningstillfälle, fordringsägaren 
skyldig att, om han vill fullfölja jä
vet, inom en månad därefter väcka 
talan mot såväl säljaren som köpa
ren vid den domstol, till vilken ut
mat n1ng.1 man11en.1· tjiinstgörings
omrädc hör, eller 1·are all talan i ty 
mål kvitt; och .Hände godset i kvar
stad, därest sökanden inom fjorton 
dagar efter utmätningsförrättningen 
hos Öl'ere xekutor ställer full borgen 
för den kostnad och skada. som av 
kvarstaden fö(ia kan; var säljarens 
egendom avträdd till konkurs. skall 
vad om återvinning av lös egendom 
till konkursbo är stadgat i 39 ~ kon
kurslagen äga motsvarande till
lämpning. 
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Fiireslagen lydelse 

sökan om förordnande av god man 
enligt ackordslagen ( 1970: 847) 
gjorts inom nämnda tid och kon
kurs följt på ansökan. som gjorts 
inom tre veckor från det att verkan 
av godmansförordnandet förföll el
ler. när förhandling om offentligt 
ackord följt, ackordsfrågan avgjor
des. Görs efter utgången av den i 
första punkten angivna tiden jäv 
mot köpeavhandling, vilken är så 
upprättad och behandlad, som nyss 
sagts, iir, om jävet giirs vid utmät
ningstillfälle. fordringsägaren skyl
dig att, om han vill fullfölja jävet, 
inom en månad därefter väcka talan 
mot såväl säljaren som köpar1~n vid 
tingsrätten i den ort där kronoji1g
demyndigheten .finns. Gör han inte 
det. har han förlorat sin ralan. 
Godset skall beläggas med kvar
stad. om sökanden inom fjorton da
gar efter utmätningsförrättningen 
hos kronofogdemyndigheten ställer 
full borgen för den kostnad och ska
da. som kan orsakas av kvarstaden. 
\lar säljarens egendom avträdd till 
konkurs, skall vad om återvinning 
av lös egendom till konkursbo är 
stadgat i 40 b § konkurslagen 
(1921:225) äga motsvarand(: till
lämpning. 

Vad som nu sagts om konkurs äger motsvarande tillämpning om i stället 
offentligt ackord fastställes. I fråga om talan med anledning av ackordsför
handling äga 17 och 18 §~ ackordslagen l 1970: 847) motsvarande tillämp
ning. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1982. 
Har jäv mot en köpeavhandling framställts vid ett utmätningstillfälle före 

ikraftträdandet men har tiden för väckande av talan ej gått till ända före 
ikraftträdandet, får talan därefter väckas antingen vid den domstol som 
anges i den äldre bestämmelsen eller vid den domstol som anges i den nya 
bestämmelsen. 
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28 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 599) om avbetalningsköp mellan nä
ringsidkare m. n. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1978: 599) om avbetalningsköp 
mellan näringsidkare m. n. 

de/.1· att i 11, 14 och 15 §§ordet "'utmätningsman" i olika böjningsformer 
skall bytas ut mot "kronofogdemyndigheten·'. 

dels att 10. 12 och 16-18 §§ samt övergångsbestämmelserna skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 § 

Om köparen vid avräkningen till
godoräknas ett större belopp än säl
jaren, får varan återtagas endast om 
säljaren betalar mellanskillnaden 
till köparen eller, när varan har vär
derats av utmätningsman, nedsät
ter mellanskillnaden hos denne. 

Om köparen vid avräkningen till
godoräknas ett större belopp än säl
jaren, får varan återtagas endast om 
säljaren betalar mellanskillnaden 
till köparen eller, när varan har vär
derats av kronoj(1gdemyndigheten, 
nedsätter mellanskillnaden hos 
myndigheten. 

Har säljaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter återta
gande skall kunna brukas på avsett sätt måst betala skuld som åvilar 
köparen, får säljaren vid tillämpning av första stycket avräkna sådan 
betalning mot mellanskillnad köparen till godo. 

Tillgodoräknas säljaren ett större belopp än köparen, får säljaren inte 
kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden). 

12 § 

Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Den skall innehålla 
uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald. Om 
säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet innehåller 
förbehåll som avses i 6 § andra stycket, ersättning för reparation eller 
annan åtgärd beträffande varan. skall i ansökningen också uppges vad 
säljaren fordrar i den delen. Vid ansökningen skall fogas styrkt avskrift av 
den handling som anges i 11 §. 

Exekutionsavgift skall förskot
teras av sökanden, om utmätnings
mannen begär det. Betalas inte för
skott inom förelagd tid. får hand
räckningen inställas. 

I fråga om handräckning enligt 
denna lag tillämpas bestämmelser
na om utmätning i 56, 59, 60 och 60 
a §§ utsöknings/agen (1877: 31 s. 
/). 

Exekutionsavgift skall förskot
teras av sökanden. om kronofogde
myndigheten begär det. Betalas 
inte förskott inom förelagd tid, får 
handräckningen inställas. 

I fråga om handräckning enligt 
denna lag tillämpas bestämmelser
na om verkställighet i 16 kap. 10-
12 §§ utsökningsba/ken. 

16 § 

Beslut i fråga om handräckning 
iiverk/agas hos överexekutor. Mot 

Talan mot beslut i fråga om hand
räckningförs i hovrätten genom be-
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iiverexekutors beslut får talan ej 
föras. 
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svär. Besvär .1·kall ar~f(>ras inom tre 
\'eckor från det att beslutet delxavs 
klagtmden. 

Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd vid 
handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre vid 
domstol. 

Visar inte säljaren att han har 
väckt talan vid domstol inom en 
månad efter det att handräckningen 
genomj'iirdes eller. om .förrättning
en inom den tiden har iil'erklagats, 
inom en månad efter det att Öl'er
exekutors besllll meddelades, får 
köparen hos utmätningsmannen 
lyfta belopp som har nedsatts enligt 
10 § första stycket. 

Visar inte säljaren att han har 
väckt talan vid domstol inom en 
månad efter det att beslutl't om 
handräckning vann laga kraft mot 
honom. får köparen hos kronofog
demyndixheren lyfta belopp som 
har nedsatts enligt 10 § första 
stycket. 

17 § 

I fråga om handräckning gäller i 
övrigt utsöknings/agen (1877: 31 s. 
I) i tillämpliga delar. 

I fråga om handräckning gäller i 
övrigt utsökningsbalken i tillämp
liga delar. 

18 § 

Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förpliktats 
återlämna vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftligen eller 
muntligen, varvid domen skall ges in. 

I fråga om verkställigheten till
lämpas /2 § tredje stycket, 14 § 
och, om ej annat följer av domen, 
15 §. Beträffande talan mot utmät
ningsmannens värdering tillämpas 
16 § andra och tredje styckena. 
Den tid av en månad som anges i 
sistnämnda stycke räknas dock i 
fall då förrättningen har överkla-
gats från den dag då beslut al' hög-
re instans vann laga kraft. 

I fråga om verkställigheten till
lämpas 14 §och, om ej annat följer 
av domen. 15 §. Beträffande talan 
mot kronofogdemyndighetens vär
dering tillämpas 16 § andra och 
tredje styckena. 

Denna lag1 träder i kraft den I juli 1979. Samtidigt upphävs lagen 
(1915: 219) om avbetalningsköp. 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till eller avses 
annars däri lagrum som har ersatts genom föreskrift i den nya lagen skall i 
stället denna tillämpas. 

Äldre lag gäller fortfarande i frå
ga om köp som har ingåtts före den 
nya lagens ikraftträdande. 

Äldre lag gäller fortfarande i frå
ga om köp som har ingåtts före den 
nya lagens ikraftträdande. I stället 

1 1978: 599. Senaste lydelse av övergångsbestämmelserna 1978: 869. 
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fiir 10 §fjärde stycket och 14 .~ la
gen I 1915: 219 J om m·betalninRsköp 
gäller dock 12 § tredje stycket och 
16 § nyll lagen. \'ad som sägs om 
utsöknings/agen i 16 §lagen om m·
betalningskiip skall i stället m•se ut
sökningsbalken. 

Denna lag2 träder i kraft den 1 januari 1982. 
När utmätningsmannen före ikraftträdandet har meddelat beslut i fråga 

om handräckning eller verkställighet, tillämpas äldre bestämmelser. 

31 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1927: 85) om dödande av förkommen hand
ling 

Härigenom föreskrivs att i lagen ( 1927: 85) om dödande av förkommen 
handling skall införas en ny paragraf, 12 a §.av nedan angivna lydelse. 

N1warande /ydel.~e 

2 1981:000. 

Föreslagen lydelse 

12 a § 

\llld som sägs i 1-11 §§ om dö
dande al' en förkommen handling 
gäller i tillämpliga delar även när 
en handling ej har kunnat anträffas 
vid utmätning av fordringen eller 
rättigheten eller vid konkurs, om 
det kan antas att handlingen un
danhålls. Ansökan om dödande 
görs i sådant fall m• kronofogde
myndigheten eller konkursboet. 

Om det anses behödigt, skall 
tingsrätten som villkor för dödande 
föreskriva att utmätningssökanden 
eller konkursboet ställer säkerhet 
enligt vad som sägs i 2 kap. utsök
ningsbalken för den skada som rätt 
innehavare av handlingen kan lida. 
Är utmätningssökanden enligt 2 
kap. 27 § utsökningsbalken befriad 
från skyldighet att ställa säkerhet, 
skall tin1?srätten i stället föreskriva 
att han är skyldig att ersätta en så-
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Bilaga 3 366 

Fiireslagen lydl'lse 

dan skada. Säkerheten el/erfiirplik
telsen fur ej åhervpas, ·om talan 
viicks senare än tre år från den dag 
då hes/ut nm lw11dlingens dödande 
1•ann la{!a krt{ft. 

Ny Jwndling skall ej utfärdas 
med anledning ai• dödande enligt 
denna paragraf 

Om ett Öl'erskott uppkommer l'id 
utmätning. skall det m·sättas av 
kronofogdemyndigheten i avvaktan 
på att den dödade handlingen .fi'ire
tes eller att det på annat siitt hlir 
utrett vem som har rätt till belop
pet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

33 Förslag till 

Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979) 

Härigenom föreskrivs att 9 § förmånsrättslagen ( 1970: 979) 1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111•arande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §2 

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och 
efter den i 4-7 ~~ angivna numreringen. 

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 
4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 247 § sjölagen 
()891: 35 s. I). 

Förmånsrätt på grund av utmät
ning har företräde framför förmåns
rätt på grund av inteckninf!, vilken 
sökts samma dag som utmätningen 
1•erkställdes eller senare. 

1 Lagen omtryckt 1975: 1248. 
2 Senaste lydelse 1978: 883. 

Förmånsrätt på grund av utmät
ning har företräde framför förmåns
rätt på grund av fiiretagsinteck
ning. vilken har sökts samma dag 
som beslutet om utmätning medde
lades eller senare. och framför för
månsrätt på grund av annan in
teckning, vilken har sc>kts summa 
inskrivningsdag som ett ärende an
gående antt•ckning om 11tmä111ing
en har tagits upp eller senare. 
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Utmätning ger företräde fr<>mför 
senare utmätning av samma egen
dom. Utmätning för flera fordringar 
på en gång ger lika rätt. Om det 
inbördes företrädet i övrigt mellan 
fordringar med samma slag av för
månsrätt finns för vissa fall särskil
da bestämmelser. 

Bila1-:a 3 36 7 

Fiiresla1:en lydelse 

Utmätning ger företräde framför 
senare utmätning av samma egen
dom, om ej annat följer m· 4 kap. 
30 §andra stycket eller 7 kap. 13 § 
utsiik11i11gsbalken. Utmätning för 
flera fordringar på en gång ger lika 
rätt. Om det inbördes företrädet i 
övrigt mellan fordringar med sam
ma slag av förmånsrätt finns för vis
sa fall särskilda bestämmelser. 

Vad i denna paragraf föreskrives om förmånsrätt på grund av utmätning 
tillämpas även i fråga om förmånsrätt på grund av betalningssäkring. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

36 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfar
tyg 

Härigenom föreskrivs att 12, 30 och 41 §§ lagen (1955: 227) om inskriv
ning av rätt till luftfartyg skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 §1 

Upplyses att före den dag in
teckning sökes eller ock samma 
dag ansöknin1:en 1:öres den egen
dom som ansökningen avser tagits i 
mät eller tagits i anspråk genom 
betalningssäkrin1:. och i·isas ej att 
utmätningen eller betalningssäk
ringen upphört att gälla, skall an
sökningen avslås. 

Ansökan om inteckning skall av
slås. om den egendom som ansök
nin1:en avser har utmätts. belagts 
med kvarstad eller tagits i anspråk 
genom betalningssäkring och ett 
ärende angående anteckning om 
åtgärden har tagits upp senast på 
den inskrii•ningsda1: då inteckning
en söks, såvida ej i fråga om har
stad ansökningen har medgetts av 
kronofogdemyndigheten. 

30 § 

Utmätes ägaren tillkommande 
rätt till andel i inteckning eller 
varder ägare. vilken sådan rätt till
kommer, försatt i konkurs, vare in-

1 Senaste lydelse 1978: 885. 

Försätts ägare, som har rätt till an
del i inteckning, i konkurs. är in
teckningshavaren, ändå att han be
tingat sig annat, pliktig att på begä-
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teckningshavaren, ändå att han be
tingat sig annat. pliktig att på begä
ran av utmätningsnwnnen eller 
konkursförvaltaren uppvisa in
teckningshandlingen för avskriv
ning, såsom i 29 § sägs, av det 
ägaren tillkommande beloppet. Se
dan avskrivning sålunda skett, må 
inteckning å det avskrivna beloppet 
med ränta meddelas på ansökan av 
utmätningsmannen eller konkurs
förvaltaren, ändå att intecknings
medgivandet icke är tecknat å så
dan handling som i 5 § sägs. Hand
ling, på grund varav inteckning så
lunda meddelas, skall innehålla att 
beloppet förfaller till betalning sex 
månader efter uppsägning. 

Bilaga 3 368 

Förnlagen lydl'ise 

ran av konkursförvaltaren uppvisa 
inteckningshandlingen för avskriv
ning, såsom i 29 § sägs, av det 
ägaren tillkommande belopp•~!. Se
dan avskrivning sålunda skett, får 
inteckning på det avskrivna belop
pet med ränta meddelas på ansökan 
av konkursförvaltaren, ä1·en om in
teckningsmedgivandet icke är teck
nat på sådan handling som i 5 § 
sägs. Handling, på grund varav in
teckning sålunda meddelas, skall 
innehålla att beloppet förfaller till 
betalning sex månader efter upp
sägning. 

41 §2 

Då utmätning skett av luftfartyg 
eller lott däri eller till sådant farty[.I 
hörande, intecknade reservdelar el
ler då sådan egendom har tagits i 
anspråk genom betalningssäkring 
eller då jämlikt 71 § konkurs/agen 
äskats att luftfartyg eller inteck
nade reservdelar till sådant fartyR 
må 11tmätningsvis säljas, skall, se
dan bevis härom inkommit till in
skrivningsdomaren, å nästa in
skrivningsdag göras anteckninR om 
förhållandet i inskrivningsboken. 
Visas att utmätningen upphä1,ts el
ler att frågan om egendomens för
säljning eljest förfallit eller att be
talningssäkringen upphört att gäl
la, varde ock det i boken antecknat. 

Har eRendom blivit såld i den 
ordning som är stadgad beträffan
de försäljning av utmätt luftfartyg 
och av utmätta, intecknade resen•
delar, varde anteckning därom ef
ter vad i första stycket sägs införd i 
imkrivningsboken, när handling 
som visar köpeskillingens fördel
ning inkommer till inskrivningsdo
maren. Var egendomen intecknad, 
skall i inskrivningsboken tillika an-

2 Senaste lydelse 1978: 885. 

Har ett luftfartyR, en lott däri el
ler intecknade reservdelar ul'mätts 
eller har enligt 7 I§ konkurs/agen 
(192 /: 225) begärts att ett luj(fartyg 
eller intecknade resen·delar skall 
säljas i den ordning som gä/i'er för 
utmätt sådan egendom eller har ut
mätningen upphävts eller frågan 
om egendomens försäljning av an
nat skäl förfallit, skall anteckning 
därom Röras i inskrii•ningsboken. 
Anteckning att egendomen har 
sålts utmätningsvis skall ske. när 
handling som visar köpeskillingens 
fördelning har inkommit. Har ett 
luftfartyg, en lott däri eller inteck
nade reservdelar belagts med kvar
stad eller tagits i anspråk genom 
betalningssäkring eller har en så
dan åtgärd upphävts, skall anteck
ning därom också göras i inskriv
ninvboken. 

Om inverkan på inteckning av en 
exekutiv försäljning eller av en 
myndighets fördelning av medel 
skall anteckning göras i inskriv
ningsboken när anmälan, bevis el
ler fördelnings/ängd som utvisar 
förhållandet har inkommit. 
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tecknas den verkan som försillj
nin,:en enligt vad i 25 § stadga.1· 
medför beträffande inteckningen. 
Skedde ej försäljning, mnz skola 
ändock enligt vad därom är .1·ärskilt 
stadgat medel fördelas mellan 
rättsägare i egendomen, skall mot
svarande anteckning g<Jras när för
delnings/ängden inkommer. 

Bilaga 3 369 

Har domstol beträffande inteckning i luftfartyg meddelat förklaring som 
i 26 § sägs. åligger det domstolen att därom översända bevis till inskriv
ningsdomaren, som har att å nästa inskrivningsdag göra anteckning om 
förhållandet i inskrivningsboken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Vad som sägs om kvarstad i 12 och 41 §§i deras nya lydelse gäller även 

skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet. 
Om ett ärende angående avskrivning på en inteckningshandling med 

anledning av utmätning har tagits upp på en inskrivningsdag före ikraftträ
dandet. gäller 30 § i dess äldre lydelse. 

43 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1934: 239) om bulvanförhållande i fråga om 
aktier i vissa bolag 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1934: 239) om bulvanförhållande 
i fråga om aktier i vissa bolag 

dels att i 2 och 9 §§ ordet "överexekutor" i olika böjningsformer skall 
bytas ut mot "kronofogdemyndigheten" i motsvarande form, 

dds att 3, 4 och 10 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 §I 

Då aktier skola säljas efter vad i 
2 § sägs, skall försäljningen ske å 
offentlig auktion i den ordning 
varom stadgas i förordningen den 
23 oktober 1914 om vad vid försälj
ning av värdefJllpper i vissa fall 
skall iakttagas; dock må ö~·erexe-

1 Senaste lydelse 1967: 145. 

24 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 84 

Då aktier skall säljas efter vad i 
2 § sägs, skall försäljningen ske ge
nom fondkommissionär. Kronofog
demyndigheten får dock på begäran 
av bulvanen medgiva försäljning i 
annan ordning. såframt skäl därtill 
visas. 
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kutor på begäran av bulvanen med
giva försäljning i annan ordning, så
framt skäl därtill visas. 

Försäljning av aktierna il <~/.(ent
lig auktion skall ejier 1frerexek11tors 
bestämmande äga rum i Stockholm 
eller annan stad där siirskild m· sta
dens handl'/s- och .1ji!fi1rt.rniim11d 
antaRen mäklare finnes. På auk
tionen får bulvanen ej själv inropa 
aktierna. Inflytande medel skola 
uppbäras av utmätningsmannen i 
den stad diir försäljningen äger 
rum. I övrigt skall i ärendet i 
tillämpliga delar så anses, som om 
aktierna utmätts till gäldandc av 
fordran hos bulvanen. Bestämmel
serna i 93 § 2 och 3 mom. utsök
ninvlagen äRa dock ej tillämpning 
i fråga om försäljningen. Äro ak
tierna pantsatta av bulvanen, skall 
försäljning ske med bibehållande 
m· panthavarens rätt, när ej denne 
nöjes med att för sin betalning hål
la sig till kåpeskillingen. Bulvanen 
är pliktig att betala kostnad som ej 
kan gäldas ur den försålda egendo
men i enlighet med 198 § utsök
ningsluRen. 

Har ö1·erexekutor medgivit för
säljning i annan ordning än som 
stadgas i förordningen den 23 okto
ber 1914, skola aktierna ställas un
der vård och förvaltning av god 
man varomförmiiles i lagen omfi'ir
mynderskap. Gode mannen vare 
pliktig att i samråd med bulvanen, 
inom tid som med hänsyn till om
ständigheterna kan anses skälig, 
föranstalta om försäljning av ak
tierna. Gode mannen har att, då 
årsräkning eller sluträkning av
gives. insända en avskrift av räk
ningen till överexekutor. 

Under rättegången mot bull'llnen 
må domstolen. när skäl därtill iiro, 
förordna, att de aktier bulvanför-

2 Senaste lydelse 1946: 833. 

Bi/af.:a 3 370 

Föreslagen lydelse 

Vid försiiljning av aktierna ge-
11om Jimdkommissionär gäller föl
jande. Bulvanen får ej själv köpa 
aktierna. Inflytande medel skall 
uppbäras av kro111~fi>Rdemyndighe
ten. I övrigt skall i ärendet i tillämp
liga delar så anses. som om aktierna 
utmätts till gäldande av fordran hos 
bulvanen. Bestämmelsen i 9 kap. 
4 §första stycket utsökningsbalken 
tillämpas dock ej i fråga om försälj
ningen. Bulvanen är pliktig att beta
la kostnad som ej kan gäldas ur den 
försålda egendomen i enlighet med 
17 kap. 7 § utsökningsbalke11. 

Har kronofoRdemyndigheten 
medgivit försäljning i annan ord
ning än genom fondkommissioniir, 
skall aktierna ställas under vård 
och förvaltning av god man som 
avses i 18 kap. föräldrahalken. 
Gode mannen är pliktig att i samråd 
med bulvanen, inom tid som med 
hänsyn till omständigheterna kan 
anses skälig, föranstalta om försälj
ning av aktierna. Gode mannen har 
att. då årsräkning eller sluträkning 
avgives, insända en avskrift av räk
ningen till kronofogdemyndigheten. 

Domstolen /.:an när det .finns skäl 
därtill, förordna, att de aktier bul
vanförhållandet avser skall beläg-
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hållandet avser skola beläggas med 
kvarstad, därest de anträffas hos 
bulvanen eller någon som av bul
vanen erhållit dem såsom pant eller 
som innehar dem för bulvanens el
ler panthavarens räkning. Åklaga
ren må ock hos överexekutor begä
ra förord11ande om kvarstad, som 
nyss sagts. 

Förordnas om aktiernas försälj
ning efter vad i 2 § sägs. skall tillika 
i utslaget meddelas förordnande 
om kvarstad å aktierna eller. där 
sådant förordnande redan givits. 
förklaring att detta skall äga be
stånd. Vinner utslaget laga kraft, 
skola sedan sex månader därefter 
förflutit aktierna, om å dem kvar
stad blivit lagd, på begäran av över
exekutor utlämnas till denne, där de 
ej innehavas såsom pa11t. Om för
säljningsförordnande ej meddelas 
eller meddelat försäljningsförord
nande 1•arder i högre rätt upphävt. 
pröve domstolen i utslaget, huruvi
da förut meddelat förordnande om 
kvarstad skall återkallas eller äga 
bestånd till dess utslaget vunnit 
laga kraft. 

Kvarstad varom nu är sagt ut
giire ej hinder för bulvanen att, in
till dess sex månader förflutit från 
det förordnande om försäljning en
ligt 2 § vunnit laga kraft, avyttra 
aktierna till någon som enligt lag 
äger förvärva dem; dock må ak
tierna ej utlämnas med mindre 
överexekutor därom förordnat. 

Bilaga 3 3 71 

Förl•slagen lydelse 

gas med kvarstad, om de anträffas 
hos bulvanen eller någon som av 
bulvanen erhållit dem såsom pant 
eller som innehar dem för bulva
nens eller panthavarens räkning. 

Förordnas om aktiernas försälj
ning efter vad i 2 § sägs, skall tillika 
i domen meddelas förordnande om 
kvarstad å aktierna eller. där sådant 
förordnande redan givits, förklaring 
att detta skall äga bestånd. Vinner 
domen laga kraft, skall sedan sex 
månader därefter förflutit aktierna, 
om å dem kvarstad blivit lagd, på 
begäran av den kronofogdemyn
dighet som avses i 2 och 3 H utläm
nas till den11a. Om försäljningsför
ordnande ej meddelas eller medde
lat försäljningsförordnande upp
hävs i högre rätt, skall domstolen i 
domen priiva, huruvida förut med
delat förordnande om kvarstad 
skall återkallas eller äga bestånd till 
dess domen vunnit laga kraft. 

Kvarstad varom nu är sagt utgör 
ej hinder för bulvanen att, intill 
dess sex månader förflutit från det 
förordnande om försäljning enligt 
2 § vunnit laga kraft, avyttra ak
tierna till någon som enligt lag äger 
förvärva dem; dock får aktierna ej 
utlämnas med mindre den krono
fogdemyndighet som m·ses i 2 och 
3 .~.~ därom förordnat. 

10 §3 

Klaga11 över överexekutors be
slut i ärende som omförmäles i 3 § 
första stycket föres i den ordning 
som i utsök11i11gslagen stadgas a11-
gående klagan över överexekutors 
utslag i utsökningsmål. 

Mot överexekutors beslut i fråga 
om kvarstad må talan ej föras. 

J Senaste lydelse 1937: 456. 

Talan mot kronofogdemyndighe
te11s beslut i ärende som omför
mäles i 3 §första stycket föres i den 
ordning som föreskrivs i utsök
ningsbalken. 
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Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
Har en domstol före ikraftträdandet meddelat ett förordnande som avses 

i 2 §. skall ärendet även därefter handläggas av överexekutor. dock längst 
till utgången av år 1982. Ärendet får dock även dessförinnan överlämnas 
till kronofogdemyndigheten, om det är lämpligt. När ärendet handläggs av 
överexekutor. tillämpas i fråga om uppbärande av medel som inflyter vid 
en försäljning på offentlig auktion 3 § andra stycket tredje meningen i 
paragrafens äldre lydelse. 

Har en åklagare före ikraftträdandet yrkat kvarstad hos överexekutor. 
skall målet även därefter prövas av överexekutor. 

I fråga om talan mot överexekutors beslut tillämpas 10 § i dess äldre 
lydelse. 

55 Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 1 och 3 §§, 17 kap. l3 §och 36 kap. 4 § 
brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
1 §I 

Gäldenär, som förstör eller genom gåva eller annan liknandf: åtgärd 
avhänder sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig på obe
stånd eller förvärrar sitt obestånd, dömes för o red I i g het mot borg e
när er till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om gäldenär 
genom sådant förfarande framkallar allvarlig fara för att han skall komma 
på obestånd. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord el
ler i förteckning till utmätningsed 
eller till betalningssäkringsed för
tiger tillgång, uppgiver obefintlig 
skuld eller lämnar annan sådan 
oriktig uppgift, skall ock, om ej 
uppgiften rättas innan den beedigas 
eller eljest lägges till grund för för
farandet, dömas för oredlighet mot 
borgenärer. Detsamma skall gälla, 
om gäldenär i samband med annan 
exekutiv förrättning åberopar orik
tig handling eller skenavtal och där
igenom hindrar att erforderlig egen-

1 Senaste lydelse 1978: 894. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord 
förtiger tillgång, uppgiver obefintlig 
skuld eller lämnar annan sådan 
oriktig uppgift, skall ock, om ej 
uppgiften rättas innan den beedigas 
eller eljest lägges till grund för för
farandet, dömas för oredlighet mot 
borgenärer. Detsamma skall gälla, 
om gäldenär i samband med annan 
exekutiv förrättning åberopar orik
tig handling eller skenavtal och där
igenom hindrar att erforderlig egen
dom genom förrättningen tages i 
anspråk för att bereda borg1!när be-
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dom genom förrättningen tages i talning eller säkerhet. 
anspråk för att bereda borgenär be-
talning eller säkerhet. 

Gäldenär som. då konkurs är förestående. ur riket bortför tillgång av 
betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen, så ock gäldenär, 
som i konkurs undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen till
gång. dömes likaledes för oredlighet mot borgenärer. 

3§2 

Gäldenär. som fonsätter rörelse under förbrukande av avsevärda medel 
utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlåter sig på 
äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidtager annan 
sådan åtgärd och som därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
framkallar eller förvärrar obestånd. dömes för vårds 1 ös het mot bor
g enär er till fängelse i högst två år. 

Gäldenär, som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord el
ler i fårteckning till utmätningsed 
eller till betalningssäkrinved av 
grov oaktsamhet förtiger tillgång, 
uppgiver obefintlig skuld eller läm
nar annan sådan oriktig uppgift, 
dömes likaledes, om ej uppgiften 
rättas innan den beedigas eller el
jest lägges till grund för förfarandet. 
för vårdslöshet mot borgenärer. 

Gäldenär. som vid konkurs eller 
förhandling om offentligt ackord av 
grov oaktsamhet förtiger tillgång, 
uppgiver obefintlig skuld eller läm
nar annan sådan oriktig uppgift. 
dömes likaledes, om ej uppgiften 
rättas innan den beedigas eller el
jest lägges till grund för förfarandet, 
för vårdslöshet mot borgenärer. 

17 kap. 
13§3 

Den som bryter mot förbud att 
sälja eller skingra gods eller att ut
gii·a annans guds. rubbar gods som 
blivit satt i krnrstad, taget i an
språk genom hetalningssiikring. ut
mätt eller beslagtc1get. skadar eller 
borttager myndighets anslag eller 
försegling eller eljest olovligen öpp
nar vad myndighet tillslutit eller 
ock överträder annat dylikt av 
myndighet meddelat förbud, dömes 
för ö v e r träd e I s e av m y n d i g
h e t s bud till böter eller fängelse i 
högst ett år. 

Den som olol'ligen rubbar, ska
dar eller annars förfogar över egen
dom-som iir Jöremålfiir utmätning. 
kvarstad, hetalningssäkring, be
slag eller annan liknande åtgärd. 
skadar eller borttager myndighets 
anslag eller försegling eller eljest 
olovligen öppnar vad myndighet 
tillslutit eller ock överträder annat 
dylikt av myndighet meddelat för
bud, dömes för överträdelse 
av m y n d i g h e t s b u d till böter 
eller fängelse i högst ett år. 

Vägrar någon inträde som förrättningsman äger fordra, dömes för hind
ra n de av förrättning till böter. 

2 Senaste lydelse 1978: 894. 
~Senaste lydelse 1978: 894. 
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36 kap. 
4 §4 

Förverkande på grund av brott av egendom eller dess värde mii .. om ej 
annat har föreskrivits. ske hos 

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet. 
hl den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var. 
cl den som genom brottet beretts vinning, 
d) den som efter brottet förvärvat egendomen på grund av giftorätt. arv 

eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendo
men på annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anledning till 
antagande om egendomens samband med brottet. 

Tillhörde egendomen vid brottet ej någon av dem som anges i första 
stycket a)-c), må den ej förklaras förverkad. 

Särskild rätt till egendom som 
förklaras förverkad består, om ej 
även den särskilda rätten förklaras 
förverkad. 

Särskild rätt till egendom som 
förklaras förverkad består. om ej 
även den särskilda rätten förklaras 
förverkad. Motsvarande gäller i 
fråga om den rätt som har \'Unnit.v 
genom utmätning eller hetah1i11gs
säkring, om ej egendomen hade ta
gits i beslag när den utmättes eller 
togs i anspråk genom hetalnings
säkring. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
11 kap. I och 3 *§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om oriktiga 

uppgifter som en gäldenär före ikraftträdandet har lämnat eller därefter 
lämnar i en förteckning till utmätningsed eller till betalningssäkringsed. 

Bestämmelsen i 36 kap. 4 ~tredje stycket andra meningen gäller inte, när 
fråga är om brott som har begåtts före ikraftträdandet. 

4 Senaste lydelse 1968: 165. 
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Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken 1 

dels att i 8 kap. 2 §och 12 kap. 3 §ordet "utmätningsman" skall bytas ut 
mot "kronofogde"' 

dels att i 38 kap. 5 § ordet "utmätningsmannens" skall bytas ut mot 
"kronofogdemyndighetens", 

dels att i 49 kap. 4 §. 50 kap. 8 §, 52 kap. 7 § och 55 kap. 8 § orden 
"kvarstad, skingringsförbud eller annan handräckning" skall bytas ut mot 
"kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.", 

dels att i 50 kap. 5 §och 55 kap. 5 §orden "kvarstad eller skingringsför
bud" skall bytas ut mot "kvarstad", 

dels att 9 kap. 8 §. 10 kap. 17 §, 15 kap., 16 kap. 6 §. 17 kap. 14 §. 25 kap. 
I och 3§§, 26 kap., 27 kap. 10 §. 30 kap. 12§ och 33 kap. 5 §skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
8 §1 

Då enligt denna balk vite förelägges part eller annan, bestämme rätten 
vitet till belopp, som med hänsyn till hans ekonomiska förhållanden och 
omständigheterna i övrigt kan antagas förmå honom att iakttaga föreläg
gandet. Vite må ej bestämmas under tio kronor eller över femtusen kronor. 
Har vite utdömts och förelägger rätten nytt vite, må vitet bestämmas till 
högre belopp, dock ej över tiotusen kronor. Vitesföreläggande skall delgi
vas den som föreläggandet avser. 

Bestämmelserna i första stycket 
om hög.~ta vitesbelopp gäller ej i 
fråga om föreläggande enligt 15 
kap. 3 §. 

Vite må ej föreläggas, då straff är utsatt. Ej heller må vite föreläggas 
kronan. 

Finnes, då fråga uppkommer om utdömande av vite, ändamålet med 
vitet hava förfallit, må vitet ej utdömas. 

10 kap. 
17 §3 

Ej vare på grund av vad i detta kapitel stadgas rätten behörig att upp
taga: 

I. tvist, som skall upptagas av annan myndighet än domstol eller av 
särskild domstol eller enligt Jag eller författning skall omedelbart prövas av 
skiljemän; 

1 Senaste lydelse av 
8 kap. 2 § 1972: 430 

12 kap. 3 § 1975: 1288 
49 kap. 4 § 1979: 242 
55 kap. 5 § 1947: 616. 

2 Senaste lydelse 1964: 166. 
3 Senaste lydelse 1970: 1002. 
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2. tvist. som skall väckas vid viss domstol. om denna enligt lag eller 
författning är ensam behörig att upptaga sådan tvist: 

3. tvist. som enligt lag må upptagas allenast av vissa särskilda tingsrät
ter, om tvisten väckes vid annan domstol; 

4. tvist, som avses i 9 eller 10 § eller eljest enligt lag skall upplagas av 
domstol. som där sägs, om tvisten väckes vid annan domstol; 

5. äktenskapsmål; 

6. tvist. som angår utmätt lös 
egendom eller giltigheten av lösöre
köpsavhandling och för vilken be
hörig domstol är särskilt stadgad; 
eller 

6. tvist, som angår utmätt egen
dom eller giltigheten av lösör·~köps
avhandling och för vilken behörig 
domstol är särskilt stadgad; eller 

7. tvist, som är av beskaffenhet alt kunna utan stämning upptagas av 
domstol. 

Ej heller må på grund av vad i detta kapitel stadgas talan väckas vid 
domstol av annan ordning än den som för tvistens upptagande är i lag 
föreskriven; vad nu sagts gälle dock ej tvist, som avses i 13 §. 

Yrkande om kvittning för fordran må icke upptagas av domstol, som 
enligt första stycket ej ägt upptaga tvist angående samma fordran. 

15 kap. 

Om harstad, skingring!:!förbud 
och annan handräckning 

1 § 

Har part, som i rättegång yrkat 
betalning för fordran, visat sannoli
ka skäl för sin talan och kan skäli
gen befaras, att motparten genom 
att avvika eller genom att undan
skaffa egendom eller annorledes 
undandrager sig att gälda md ge
nom domen kan antagas komma 
att åläggas honom, må kvarstad 
läl(gas å så mycket av hans lösa 
egendom, som svarar mot skulden, 
eller ock, om det är tillfyllest, egen
domen ställas under förbud att säl
jas eller skingras. Skingringsförbud 
må ock meddelas å fast egendom, 
som tillhör motparten. 

Kvarstad eller skingringsförbud 
må även läggas å egendom, till vil
ken part i rättegång påstått bättre 
rätt, om han visat sannolika skäl 
för sin talan och det skäligen kan 
befaras, att motparten undanskaf-

Om kvarstad m. m. 

1 § 

Om någon visar sannolika skäl 
för att han har en fordran, som är 
eller kan antus blifiiremålför rätte
gång eller prövning i annan liknan
de ordning, och det skäligen kan 
befaras att motparten genom att av
vika, skaffa undan egendom eller 
på annat sätt undandrar sig att be
tala skulden, får domstol förordna 
om kvarstad på så mycket av mot
partens egendom att fordringen 
kan antas bli täckt. 

2 § 

Om någon visar sannolika skäl 
för att han har bättre rätt till viss 
egendom, som är eller kan antas bli 
föremål för rättegång eller pröv
ning i annan liknande ordning, och 
det skäligen kan befaras att rnotpar-
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far, fiirstör eller väsentligt försäm
rar egendomen. 

Finnes lös egendom, som ställes 
under skingring~förbud, hos tredje 
man, må denne förbjudas att utgh·a 
egendomen. 

2 § 
Har part, som i rättegång yrkat 

betalning för fordran, 1·isat sannoli
ka skäl för sin talan och kan skäli
gen befaras, att motparten begil'er 
sig från riket utan att efterlämna 
känd ef(endom, som sl'arar mot 
hans gäld, må förbud meddelas ho
nom att al'resa från orten, med 
mindre han ställer pant eller bor
genför skulden. Reseförbud vare ej 
gällande 1itöl'er tre månader efter 
delgivningen. liar meddelat rese
förbud före nämnda tids utgång 
hävts eller eljest upphört att giilla, 
må nytt reseförbud m•se allenast 
återstoden av sagda tid. 

I beslut om reseförbud skall angi
vas den ort, där den, mot vilken 
förbudet gäller, skall uppehålla sig, 
samt erinras om påföljden för över
trädelse av förbudet. Överträdes 
reseförbud, äge rätten på yrkande 
m· parten förordna, att motparten 
skall återhämtas och under den tid 
fiirbudet gäller hållas i häkte. 

liar part i rättegång visat sanno
lika skäl för sin talan och kan skäli
gen befaras. att motparten genom 
att utöva viss verksamhet eller 
företaga eller underlåta viss hand
ling eller genom annat sitt förhål
lande hindrar eller försvårar do
mens 1•erkställande eller väsentligt 
förringar dess värde för parten, må 
vid 11ite förbud eller annat föreläg
gande meddelas motparten eller 
förordnas om egendoms förvalt
ning av god man eller om annan 
åtgärd, som finnes erforderlig för 

Bilaga 3 377 

Fiires/ag('ll lydelse 

ten .1·/.:affar undan. väsentligt för
sämrar eller på annat sätt förfi>gar 
iiver egendomen till skada för s1)

kanden, får domstol förordna om 
harstad på egendomen. 

Om någon, i annat fall än som 
avses i I eller 2 §. l'isar sannolika 
skäl för att han mot någon annan 
har ett anspråk, som är eller kan 
antas bliföremålför rättegång eller 
prövning i annan liknande ordning, 
och det skäligen kan befaras att 
motparten genom att utöva viss 
verksamhet eller företa eller under
låta viss handling eller på annat 
sätt hindrar eller försvårar utöv
ningen av sökandens rätt eller vä
sentligt förringar dess värde, får 
domstol förordna om lämplig åt-
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siikerstiillande m· partens riitt. Fö
reläggande eller förordnande. som 
nu sagts. må vek meddelas, om det 
i wuwt fall är .fi'ir parten m· synner
lig vikt och det ej länder motparten 
till väsentligt fiirfäng. 
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gärd fiir all säkerställa siikandens 
rätt. 

f:,'n åtgärd enligt första stycket 
får innebära förhud 1·id vite att ut
öi•a viss verksamhet eller J(ireta 
viss handling eller annat fiire/iig· 
gande vid dte all beakta sökandens 
anspräk eller förordnande tll' syss
loman eller meddelande m· en ji)re
skrift som iir ägnad att pä annat 
siitt fiirebyg1:c1 intrång i sökandens 
riitt. 

4 ~ 

Finnes i rättegång om bättre rätt 
till egendom part lwl'll egenmäktigt 
skilt motparten frän egendomen el
ler eljest .1jiill' tagit siR riitt, nulfiJr
ordnas, att hesittning eller annat 
fiirlzållande, som ruhbats, genast 
skall återställas. 

5 § 
Beslut om åtgärd. som avses i 

detta kapitel. meddelas av den rätt, 
där rättegången är. 

Fråga om sådan åtgärd må uppta
gas allenast på yrkande m• part. 

Yrkande må ej bifallas. med 
mindre tillfälle lämnats motparten 
att yttra sig däröver. Är fara i dröjs
mål, må dock rätten omedelbart be
vilja åtgärden att gälla, till dess an
norlunda förordnas. 

Framgår det i en rättegång om 
bättre rätt till 1·iss egendom att den 
ena parten har olol'/igen mhha1 
motpartens besittning eller i·idtaf!it 
nägon annan olm·/ig åt1:ärd hetrid~ 
.f'andc egendomen, får domstolen 
fiirordna att besittningen genast 
skall äterställas eller annan rättelse 
genast ske. 

5 § 

Beslut om åtgärd som avses. i det
ta kapitel meddelas av den domstol 
där rättegången är anhängig. Är 
rättegäng ej anhängig. gäller i.frå
ga om domstols behörighet vad 
som är föreskrivet om tvistemål. 

Fråga om sådan åtgärd får tas 
upp endast på· yrkande. Är rätte
gång ej anhängig, skall yrkandet 
framställas skriftligen. 

Ett yrkande får ej bifallas utan 
att motparten har beretts tillfälle 
att yttra sig. Tål frågan ej uppskoi>, 
får dock rätten omedelbart bevilja 
åtgärden att gälla till dess annat för
ordnas. 

Beträ.ff ande handliiggningen i 
övrigt av fråga om beviljande av en 
åtgärd som avses i 1, 2 eller 3 § dä 
rättegång ej iir anhängig tillämpas 
vad som gäller när en sådan fråga 
uppkommer i rättegång. Fråga om 
ersättning till sökanden för hans 
kostnad får prövas endast i sam
band med prövning av talan om an
språket. 
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Åtgärd, som avses i I, 2 eller 3 §. 
må ej beviljas, med mindre part, 
som begärt åt1:iirden, hos rätten 
ställer pant eller borgen för skada, 
som kan tillskyndas motparten. 
Finnes parten ur stånd att ställa så
dan säkerhet och har han visat syn
nerliga skäl för sin talan. må rätten 
befria honom därifrån. Från stäl
lande a1· säkerhet vare kronan fri. 
Om pant och borgen gälle vad i 
utsöknings/agen är stadgat. 

6 § 

Äterkallas eller förfaller talan, 
för vars säkerställande åtgärd en
ligt I, 2 eller 3 § meddelats, eller 
har, då talan avser fordran. ställts 
pant eller borgen eller förekomma 
eljest ej längre skäl för åtgärden, 
skall den av rätten omedelbart hä
vas. Då målet ai•göres, pröve rät
ten, om åtgärden fortfarande skall 
bestå. Rätten äge ock i samband 
med domen förordna om åtgärd, 
som nu sagts. 
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6 § 

En åtgärd som avses i I. 2 eller 3 
§får beviljas endast om sökanden 
hes rätten ställer säkerhet för skada 
som kan til{fogas motparten. För
mår sökanden ej ställa säkerhet och 
har han visat synnerliga skäl för sitt 
anspråk, får rätten befria honom 
därifrån. Staten, kommuner. lands
tingskommuner och kommuna{för
hund hehö1•er ej ställa säkerhet. 

I fråga om beskaffenheten av sä
kerht'I gälla 2 kap. 25 § utsök
ningsbalken. Säkerheten skall prö
vas av rätten, om den ej har god
känts av motparten. 

7 § 

När en åtgärd som avses i I, 2 
eller 3 § har beviljats. skall S<}kan
den, om ej talan redan har väckts, 
inom en månadfrån beslutet väcka 
talan i saken vid domstol eller, om 
anspråket skall prövas i annan ord
nin1:. enligt vad som gäller därom. 
Talan som ej skall prövas m· dom
stol eller annan myndighet anses 
1·äckt när prövning har påkallats 
hos motparten eller förfarandet har 
inletts i annan ordning. 

Väcks ej talan enligt vad som 
sägs i första stycket, skall åtgärden 
omedelbart återgå. 

8 § 

En åtgärd som har beviljats enligt 
I. 2 eller 3 § skall omedelbart hä-
1•as, om säkerhet. som tillgodoser 
ändamålet med åtgärden, ställs el
ler det annars ej längre finns skäl 
för åt1:ärden. Äterkallas eller för
faller talan som har väckts i saken, 
skall åtgärden också omedelbart 
hävas. 

Frågan om hävande prövas av 
den domstol där rättegången är an
hängig eller, om rättegång ej är an
hängig, av den domstol som har 
beviljat åtgärden. 

Då saken är föremål för rätte
gång och målet avgörs, skall rätten 
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Rätten äge, när skäl äro därtill, 
på yrkande av part förordna. att åt
gärd enligt 4 § skall gå åter. 

7 § 

Finnes harstad böra läggas å 
arrende, hyra eller annat dylikt. 
som utgår av fast egendom, för
ordne rätten god man att uppbära 
medlen; rätten meddele ock den be
talningsskyldige förbud att utgiva 
något till annan än gode mannen. 

Meddelas skingrings.förbud å 
fast egendom och är S)'nner/ig fara 
att egendomen genom vanvård el
ler annorledes väsentligen försäm
ras. äge rätten på yrkande av part, 
som begärt åtgärden.förordna god 
man att förvalta egendomen; par
ten åligge att till be stridande m• nö
dig kostnad för egendomens för
valtning erliiggu förskott med be
lopp, som bestämmes av rätten. 

I övrigt gälle om verkställande ai· 
åtgärd. som avses i detta kapitel. 
vad i utsöknings/agen är stadgat. 

Fiireslagen lydelse 

pröl'a, om åtgärden fortfarande 
skall bestå. Rätten får ä1•en i sam
band med domen förordna om en 
åtgärd som nu har angetts. 

9 § 

Rätten får. när det finns skäl till 
det, på yrkande av någon m· par
terna förordna att en åtgärd enligt 4 
§ skall gå åter. 

JO § 

I fråga om verkställandet av en 
åtgärd som avses i detta kapitel 
finns bestämmelser i utsöknings
balken. Rätten får meddela närma
re föreskrifter om 1·erkställandet, 
om det behiivs. 

16 kap. 
6 § 

Är i tvistemål fråga även om an
svar, utdömande av vite, reseför
bud eller någons hållande i häkte. 
gälle om omröstning därutinnan 
vad i 29 kap. är stadgat. 

Är i tvistemål fråga även om an
svar. utdömande av vite eller nå
gons hållande i häkte, gäller om 
omröstning i frågan vad som före
skrivs i 29 kap. 

17 kap. 

14 §4 

Rätten äge, när skäl äro därtill. i 
dom förordna. att den må verkstäl
las utan hinder av att den icke äger 
laga kraft. 

4 Senaste lydelse 1979: 242. 

Rätten får, när det finns skäl till 
det. i dom förordna att den får 
verkställas utan hinder av att den 
icke äger laga kraft. När det .finns 
anledning, skall rätten därvid.före-
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skril'a att säkerhet skall ställas för 
skadestånd om domen ändras. 

Beslut under rätti:gången. mot vilket talan ej må föras särskilt, skall 
genast gå i verkställighet. Detsamma gäller beslut. varigenom rätten 

I. avvisat ombud eller biträde, 
2. ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rätte

gången. 
3. utlåtit sig angående ersättning eller förskott till biträde, vittne. sak

kunnig eller annan, som ej är part eller intervenient, 

4. förordnat om någons hållande 4. förordnat om någons hållande 
i häkte eller om kvarstad, sking- i häkte eller om kvarstad eller an-
ringJji>rhud eller annan hand- nan åtgärd enligt 15 kap. eller om 
räckning eller om hävande av sådan hävande av sådan åtgärd, 
åtgärd, 

5. till biträde utsett annan än part föreslagit, eller 
6. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 eller 5 i fråga som gäller allmän 

rättshjälp. dock ej beslut om ersättningsskyldighet enligt 31 § rättshjälpsla
gen (1972: 429). 

Rätten äge, när skäl iiro därtill, i 
beslut, varigenom föreläggande 
meddelats part eller annan att före
te skriftligt bevis eller att tillhanda
hålla föremål för syn eller besikt
ning.förordna att beslutet må i•erk
ställas utan hinder av att det icke 
äger laga kraft. 

I fråga om beslut. varigenom fö
reläggande meddelats part eller an
nan att förete skriftligt bevis eller 
att tillhandahålla föremål för syn el
ler besiktning, gäller vad som sägs i 
första stycket. 

Är särskild föreskrift meddelad därom. att dom eller beslut. som icke 
äger laga kraft, må verkställas. vare den gällande. 

25 kap. 
I §5 

Är någon skäligen misstänkt för 
brott, varå fängelse kan följa, och 
kan med hänsyn till brottets beskaf
fenhet, den misstänktes förhållande 
eller annan omständighet skäligen 
befaras, att han avviker eller annor
ledes undandrager sig lagföring el
ler straff, men förekommer eljest ej 
anledning att anhålla eller häkta ho
nom, må, om det finnes tillfyllest, i 
stället förbud meddelas honom att 
utan tillstånd lämna honom anvisad 
vistelseort. Oberoende av brottets 
beskaffenhet må ock förbud, som 
nu sagts, meddelas, om skäligen 
kan befaras, att den misstänkte ge-

5 Senaste lydelse 1964: 166. 

Är någon skäligen misstänkt för 
brott, l'arpå fängelse kan följa, och 
kan med hänsyn till brottets beskaf
fenhet, den misstänktes förhållande 
eller annan omständighet skäligen 
befaras, att han avviker eller annor
ledes undandrager sig lagföring el
ler straff, men förekommer eljest ej 
anledning att anhålla eller häkta ho
nom,får, om det finnes tillfyllest. i 
stället förbud meddelas honom att 
utan tillstånd lämna honom anvisad 
vistelseort. Oberoende av brottets 
beskaffenhet får också förbud, som 
nu sagts, meddelas, om det skäligen 
kan befaras, att den misstänkte ge-
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nom att begiva sig från riket undan
drager sig lagföring eller straff eller 
gäldande m· skadestå11d eller an
nan ersättning till målsägande, 
som kan antagas komma att på 
grund a1• hrottet ådömas honom. 

3 § 

Bilaga 3 382 

Fiireslagen IYdcisl' 

nom att begiva sig från riket undan
drager sig lagföring eller straff. 

Reseforbud meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. 
Fråga om reseförbud må av rätten upptagas på yrkande av und~:rsök

ningsledaren eller åklagaren eller då rätten har att besluta om den miss
tänktes häktning eller hans kvarhållande i häkte. Efter åtalet äge rätten 
även på yrkande av målsäganden så ock självmant upptaga fråga därom. 

I anledning av målsä1:andens an
språk på skadestånd eller annan er
sättning må undersök11ingsledaren 
eller åklagaren ej meddela resej()r
b11d eller hos rätten yrka sådant 
förbud, med mindre a11språket an
mälts hos honom; rätten äge alle
nast på yrkande upptaga fråga om 
sJdant förhud. 

Väckes vid rätten fråga om reseförbud. skall. så snart ske kan. förhand
ling därom äga rum inför rätten. Om sådan förhandling gälle i tillämpliga 
delar vad i 24 kap. 17 § är stadgat. Är fara i dröjsmål. må rätten omedelbart 
meddela reseförbud att gälla, till dess annorlunda förordnas. 

26 kap. 
Om kvarstad och skingringsför

bud 

I § 

Är någon skäligen misstänkt för 
brott och kan skäligen befaras. att 
han genom att avvika eller genom 
att undanskaffa egendom eller an
norledes undandrager sig att gälda 
böter, värdet av förverkad egen
dom eller annan ersättning till det 
allmänna eller skadestånd eller an
nan ersättning till målsägande, som 
kan antagas komma att på grund av 
brottet ådömas honom. må kvar
stad läggas å så mycket av hans 
lösa egendom, som svarar mot 
skulden, eller ock, om det är tillfyl
lest, egendomen ställas under för
bud att säljas eller skingras. Sking
ringsförbud må ock meddelas åfast 
egendom, som tillhör den misstänk
te. 

Om kvarstad 

Är någon skäligen misstänkt för 
brott och kan det skäligen befaras. 
att han genom att avvika elle:r ge
nom att undanskaffa egendom eller 
annorledes undandrager sig att be
tala böter. värdet av förverkad 
egendom eller annan ersättning till 
det allmänna eller skadestånd eller 
annan ersättning till målsägande, 
som kan antagas komma att på 
grund av brottet ådömas honom. 
får det förordnas om kvarstad på så 
mycket a1· hans egendom att ford
ringen kan antas bli täckt. 
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Finnes lös egendom, som stiilles 
under skingrings.förhud, hos tredje 
man, må denne förhjudas att utgim 
egendomen. 

Beslut om kvarstad eller sking
ring.1förbud meddelas av rätten. 

Fråga om kvarstad eller sking
rir1gsförbud må upptagas på yr
kande av undersökningsledaren el
ler åklagaren. Efter åtalet äge rät
ten även på yrkande av målsägan
den så ock självmant upptaga fråga 
därom. 

I anledning av målsägandens an
språk på skadestånd eller annan er
sättning må undersökningsledaren 
eller åklagaren ej yrka kvarstad el
ler skingringsförhud, med mindre 
anspråket anmälts hos honom; rät
ten äge allenast på yrkande för
ordna därom. 

Väckes fråga om kvarstad eller 
skingrings.förbud, skall, så snart 
ske kan, förhandling därom äga 
rum inför rätten. Om sådan för
handling gälle i tillämpliga delar 
vad i 24 kap. 17 § är stadgat. Är 
fara i dröjsmål, må rätten omedel
bart bevilja åtgärden att gälla, till 
dess annorlunda förordnas. 

I avbidan på rättens beslut om 
kvarstad eller skingring~förbud må 
undersökningsledaren eller åklaga
ren taga lös egendom i förvar. 

2 § 

3 § 

Bilaga 3 383 

Fiireslagf'll lydelse 

Beslut om kvarstad meddelas av 
rätten. 

Fråga om kvarstad j(lr upptagas 
på yrkande av undersökningsle
daren, åklagaren eller målsägan
den. Efter åtalet får rätten även 
självmant upptaga fråga därom. 

I anledning av målsägandens an
språk på skadestånd eller annan er
sättning får undersökningsledaren 
eller åklagaren ej yrka kvarstad. 
med mindre anspråket anmälts hos 
honom. Rätten får endast på yr
kande förordna därom. 

Väcks fråga om kvarstad, skall, 
så snart det kan ske, förhandling 
därom äga rum inför rätten. Om så
dan förhandling gäller i tillämpliga 
delar vad som sägs i 24 kap. 17 §. 
Är det fara i dröjsmål, får rätten 
omedelbart bevilja åtgärden att gäl
la till dess annorlunda förordnas. 

I avbidan på rättens beslut om 
kvarstad får undersökningsledaren 
eller åklagaren taga lös egendom i 
förvar. 

Är fara i dröjsmål, må åtgärd, som nu sagts, vidtagas även av polisman; 
anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos undersökningsledaren 
eller åklagaren, som har att omedelbart pröva, om egendomen skall kvar
bliva i förvar. 

Har undersökningsledaren eller 
åklagaren tagit lös egendom i förvar 
eller beslutat, att sådan egendom 
skall kvarbliva i förvar, skall han, 
så snart ske kan, och sist å femte 
dagen därefter till rätten avlåta 
framställning om kvarstad eller 

4 § 

Har undersökningsledaren eller 
åklagaren tagit lös egendom i förvar 
eller beslutat, att sådan egendom 
skall kvarbliva i förvar, skall han, 
så snart det kan ske, och senast fem 
dagar därefter till rätten avlåta 
framställning om kvarstad. Görs ej 
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skingring.~fi)rbud. Göres ej fram
ställning. svm nu .rngts. skall egen
domen omedelbart återställas. 

Bilaga 3 384 

Fiircslagn1 lvdd1·c 

sådan framställning, skall egendo
men omedelbart återställas. 

Då framställning inkommit, skall rätten, så snart ske kan. och, om 
synnerligt hinder ej möter, sist å fjärde dagen därefter hålla förhandling, 
som avses i 2 §. Utsättes huvudförhandling att hållas inom en vecka. sedan 
framställningen inkom, må dock, om ej rätten finner särskild förhandling 
böra äga rum, med förhandlingen anstå till huvudförhandlingen. 

Beslutas kvarstad eller ski11g
ri11gsförbud, skall, om ej rätten be
stämmer annat, egendomen kvar
bliva i myndighetens vård, till dess 
beslutet verkställts. 

Då rätten förordnar om kvarstad 
eller skingringsförbud, skall, om ej 
åtal redan väckts, rätten utsätta den 
tid, inom vilken åtal skall väckas. 
Denna må ej bestämmas längre, än 
somfinnes oundgängligen erforder
ligt. 

5 § 

Beslutas kvarstad, skall, om ej 
rätten bestämmer annat, egendo
men kvarbliva i myndighetens 
vård, till dess beslutet verkställts. 

Då rätten förordnar om kvarstad, 
skall, om ej åtal redan väckts, rät
ten utsätta den tid, inom vilk1~n åtal 
skall väckas. Denna får ej b1!stäm
mas längre än som är oundgängli
gen erforderligt. 

Finnes den utsatta tiden otillräcklig, må rätten, om framställning därom 
göres före tidens utgång, medgiva förlängning av tiden. 

Har ej inom tid. som avses i 5 §, 
åtal väckts eller till rätten inkommit 
framställning om förlängning av ti
den eller har för skulden ställts pant 
eller borgen eller förekomma eljest 
ej längre skäl för kvarstad eller 
skingringsförbud, skall åtgärden a1· 
rätten omedelbart hävas. 

6§ 

Har ej inom tid, som avses i 5 §, 
åtal väckts eller till rätten inkommit 
framställning om förlängning av ti
den eller har för skulden ställts sä
kerhet eller förekommer eljest ej 
längre skäl för kvarstad, ska.Il rät
ten omedelbart häva åtgärden. 

Då målet avgöres, pröve rätten. om åtgärden fortfarande skall bestå. 
Rätten äge ock i samband med domen förordna om åtgärd, som nu sagts. 

Vad i 25 kap. 8 § är stadgat om 
reseförbud äge motsvarande ti/1-
lämpning beträffande kvarstad och 
skingringsförbud. 

Finnes kvarstad böra läggas å 
arrende, hyrt~ eller annat dylikt, 
som utgår m· fast egendom, för
ordne rätten god man att uppbära 
medlen; rätten meddele ock den be
talningsskyldige förbud att utgiva 

7 § 

8 § 

Bestämmelserna i 25 kap. 8 § om 
reseförbud gäller också beträffande 
kvarstad. 

I fråga om verkställandet av 
kvarstad finns bestämmelser i ut
sökningsba/ken. Rätten får medde
la närmare föreskrijier om verkstäl
landet, om det behö1•s. 
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något till annan än gode mannen. 
Meddelas skingring~förhud ä 

fast egendom och är synnerlig fara 
att egendomen genom mnvård el
ler annorledes väsentligen .försäm
ras, äge rätten förordna god man 
att form/ta egendomen. Avser åt
gärden målsägandens anspråk på 
skadestånd eller annan ersättning. 
åligge målsäganden att till hestri
dande ai• nödig kostnad för egen
domens förvaltning erlägga för
skott med belopp, som bestämmes 
av rätten; i annat fall skall sådan 
kostnad utgå av allmänna medel. 

I Öl'rigt giille om 1•erkställande al' 

kvarstad och skingrings.förbud vad 
i utsöknings/agen är stadgat; vad 
där är föreskrivet om pant eller bor
gen skall dock ej äga tillämpning. 

Bilaga 3 385 

Fiireslagen lydei.l"t' 

27 kap. 
10 § 

Beslagtaget föremål skall omhän
dertagas av den som verkställt be
slaget eller sättas i.förvar under för
segling; om det kan ske utan fara 
och eljest finnes lämpligt, må dock 
föremålet kvarlämnas i innehava
rens besittning. 

Kvarlämnas föremål i innehava
rens besittning, skall förbud med
delas honom att sälja eller skingra 
föremålet och, om det finnes erfor
derligt, detta genom anslag eller på 
annat sätt så utmärkas, att det är 
uppenbart, att det tagits i beslag. 
Föremålet må m• innehavaren nytt
jas, om ej förbud däremot finnes 
böra meddelas. 

Beslagtaget föremål skall tas i 
förvar av den som verkställt besla
get. Om det kan ske utan fara och 
eljest är lämpligt, får dock föremå
let lämnas kvar i innehavarens be
sittning. Ett föremål som lämnas 
kvar i innehavarens besittning skall 
förseglas eller märkas som beslag
taget, såvida det ej framstår som 
obehövligt. 

Den fr<ln vilken hes/ag har skett 
får ej ö1•erlclta fiiremåfet eller i strid 
mot ändamålet med beslaget .fi'ir_fi1-
ga över föremålet på annat sätt. t:tt 
föremäl som ej ta.1· i.fi'ir\'{/r el/er.för
seglas får nyttjas m• innelwwiren, 
om ej annat beslutas. 

Föremål, som tagits i beslag, skall väl vårdas, och noggrann tillsyn skall 
hållas däröver, att det icke förbytes eller förändras eller annat missbruk 
sker därmed. 

25 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 8.f 
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30 kap. 
12 ~Il 

Beslut under rättegången. mot vilket talan ej må föras särskilt, skall 
genast gå i verkställighet. Detsamma gäller beslut varigenom rätten 

l. avvisat ombud. biträde eller försvarare. 
2. utlåtit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till 

målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde, försvarare, 
vittne. sakkunnig eller annan, som ej är part. 

3. utlåtit sig angående häktning eller åtgärd, som avses i 25-28 kap., 
4. till försvarare utsett annan än part föreslagit. eller 
5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 2 eller 4 i fråga som gäller 

rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1972: 429). dock ej beslut om skyldighet 
att till statsverket återbetala kostnad för rättshjälpen. 

Rätten äge, när skäl äro därtill. i 
beslut, varigenom föreläggande 
meddelats part eller annan att före
te skriftligt bevis eller att tillhanda
hålla föremål för syn eller besikt
ning, förordna att beslutet må verk
ställas utan hinder av att det icke 
äger laga kraft. 

Rätten får, när det finns skäl till 
det, i beslut, varigenom föreläggan
de meddelats part eller annan att 
förete skriftligt bevis eller att till
handahålla föremål för syn dler be
siktning, förordna att beslutet får 
verkställas utan hinder av att det 
icke äger laga kraft. När dN finns 
anledning, skall rätten därvid fåre-
skrfra att säkerhet skall ställas för 
skadestånd om beslutet ändras. 

Är särskild föreskrift meddelad därom, att dom eller beslut. som icke 
äger laga kraft, må verkställas, vare den gällande. 

33 kap. 
5 §7 

Tredskodom delgives genom rät
tens försorg endast 

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

om den part som yrkat tredsko
domen begär det, eller 

om part beviljats allmän rätts
hjälp. 

Tredskodom delges genom rät
tens försorg endast 

om den innebär att fordran fcist
ställs att utgå med särskild för
månsrätt i lös eller fast egendom. 

om den part som yrkat tredsko
domen begär det, eller 

om part beviljats allmän rätts
hjälp. 

\. Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
2. Reseförbud, som har meddelats enligt 15 kap. eller enligt 25 kap. med 

anledning av en målsägandes anspråk på skadestånd eller annan ersätt
ning, upphör att gälla när de nya bestämmelserna träder i kraft. 

3. I fråga om skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet 
tillämpas vad som är föreskrivet om kvarstad. 

6 Senaste lydelse 1979: 242. 
7 Senaste lydelse 1979: 242. 
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4. Vad som föreskrivs i de nya bestämmelserna om förutsättningar för 
kvarstad inverkar ej på giltigheten av kvarstad som har beviljats före 
ikraftträdandet. 

5. Vad som föreskrivs i 27 kap. 10 §i dess nya lydelse om rättsverkan 
av beslag gäller även i fråga om beslag som har ägt rum före ikraftträdan
det. 

68 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978: 880) om betalningssäkring för skatter, 
tullar och avgifter 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring 
för skatter, tullar och avgifter 

dels att 13-15 §§skall upphöra att gälla. 
dels att rubrikerna närmast före 13 och 15 §§ skall utgå, 
dels att 10-12 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 § 

I fråga om verkställigheten gäller 
vad som är föreskrivet om utmät
ning för fordringen. Verkställighet 
får dock ej äga rum i avlöning eller 
annan förmån som Gl'ses i 67 a och 
67 d §§ utsöknings/agen (1877: 31 
s. I) förrän dagen efter det att den 
lzar utbetalats. Vid verkställi1theten 
tillämpas l'.i hestiimmelsema i 
91 a ~$3-5 mom. eller91 h .I.i utsiik
ningslagen och ej l1eller vad 69 § 
samma lag och 5 § lagen 
(1971:494) om exekutiv försä/jninR 
av fast egendom innehåller om ta
lan vid domstol. 

I fråga om verkställighet av be
slut om betalningssäkring tillämpas 
I och 2 kap. utsökningsbalken samt 
vad som föreskrivs om utmätning i 
4 kap. 2-9 §§. 11 §första stycket, 
12-19 §§. 22 §första och tredje 
styckena, 24, 25 och 33-35 §§. 5 
och 6 kap. och 12 kap. 3-5 §§sam
ma balk. Mål om verkställighet av 
beslut om betalningssäkring hand
läggs som allmänt mål. 

Lön eller annan förmån som 
avses i 7 kap. utsökningsbalken får 
ej tas i anspråk genom betalnings
säkring innan den har betalats ut 
och kan utmätas. 

Il § 

Verkställigheten får ej ontfatta 
försäljning av egendom eller betal
ning av fordringen. Bestämmelsen i 
183 § 3 mom. utsöknings/agen 
(1877: 3 I s. ]) om försäljning av lös 
egendom. som är föremål för kvar
stad, tillämpas dock i fråga om lös 
egendom, som har tagits i anspråk 
genom betalningssäkring. 

Gäldenären får inte ö1•erlåta 
egendom. som har tagits i anspråk 
genom betalningssäkring. eller till 
skada för borgenären förfoga ö1•er 
egendomen på annat sätt, om inte 
kronofogdemyndigheten medger 
det av särskilda skäl. 

I fråga om l'erkan i ö1•rigt av 
verkställd hetalningssäkring gäller 
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i•ad som föreskrivs om utmätning i 
4 kap. 29 § andra stycket, 30 och 
31 §§och 12 kap. 6-/0 §§ utsiik
ningsha/ken. Att bi:talningssäkring 
ger förmånsrätt fiireskrfrs i för
månsrätts/agen ( 1970: 979). 

Om lös egendom, som har tagits 
i anspråk genom betalningssäk
ring, hastigt faller i värde eller krä
ver all((ör kostsam vård, får den på 
be,::äran av någon av parterna säl
jas i den ordning som gäller för ut
mätt egendom. 

12 § 
I fråga om talan mot beslut som 

rör verkställigheten gäller i tillämp
liga delar bestämmelserna i utsök
nings/agen (1877: 31 s. I) om kla
gan över utmätningsmansförfaran
de och över utslag i utsökningsmål. 
Talan mot kronofogdemyndighets 
beslut är ej inskränkt till viss tid. 

I fråga om talan mot beslut som 
rör verkställigheten gäller i tillämp
liga delar bestämmelserna i utsök
ningsbalken. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 
I fråga om talan mot beslut som har meddelats av kronofogdemyndig

heten före ikraftträdandet och beträffande talan mot beslut av över
exekutor tillämpas 12 §i dess äldre lydelse. 

När en ansökan om avläggande av betalningssäkringsed har kommit in 
till konkursdomaren före ikraftträdandet. tillämpas 15 §fortfarande. 



Prop. J 980/8 I: 84 

LAGRÅDET 

Lagrädet.1· yttrande 389 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammanträde 

1980-11-28 

Närvarande: justitierådet Holmherg. regeringsrådet Hellner. justitierådet 

Persson. 

Enligt utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 5 juni 1980 har 

regeringen på hemställan av statsrådet Winhcrg beslutat inhämta lagrådets 

yttrande över förslag till 

I. lag om införande av utsökningsbalken. 

2. Jag om ändring i lagen ( 1899: 12 s. 9) om verkställighet i visst fall av 

utländsk domstols hcslut, 

3. lag om ändring i lagen ( 1936: 79) om erkännande och verkställighet av 

dom som meddelats i Schweiz. 

4. lag om ändring i lagen (1977: 595) om erkännande och verkställighet 

av nordiska domar på privaträttens område. 

5. lag om ändring i lagen ( 1939: 6) om frihet från kvarstad och sking

ringsförbud för vissa luftfartyg, 

6. lag om ändring i lagen ( 1936: 320) om skydd mot vräkning vid arbets

konflikter. 

7. lag om ändring i föräldrabalken. 

8. lag om ändring i lagen ( 1924: 322> om vård av omyndigs värdehand
lingar, 

9. lag om ändring i lagen (1937: 81 I om internationella rättsförhållanden 

rörande dödsbo. 

10. lag om ändring i jordabalken, 
11. lag om ändring i lagen ( 1973: 188) om arrendenämnder och hyres

nämnder. 
12. lag om ändring i jordförvärvslagen (1979: 230). 

13. lag om ändring i lagen (1975: I 1321 om förvärv av hyresfastighet 

m.m., 

14. lag om ändring i lagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten 

att förvärva fast egendom m. m;. 

15. lag om ändring i lagen 11925:221) om bulvanförhållande i fråga om 
fast egendom. 

16. lag om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa 
servitut, 

17. lag om ändring i lagen (1949: 658) om inlösen i vissa fall av rätt till 
gruva m.m., 

18. lag om ändring i expropriationslagen (1972: 719), 

19. lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988J, 

20. lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, 
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2 I. Jag om ändring i lagen ( 1933: 269) om ägufred. 

,.., Jag om iindring i lagen ( 1952: 166) om häradsallmänningar. 

D. lag om ändring i lagen ( 1952: 167l om allmiinningsskogar i Norrland 

och Dalarna. 

24. lag om i\ndring i lagen 11919: 426) om flottning i allmiin tlottlcd. 

25. lag om iindring i lagen ( 1915: 218) om avtal m:h andra rättshandlingar 

p{1 förmögenhetsrättens omräde. 

26. lag om ändring i lagen ( 1845: 50 s. I) om handel med lösören. som 

köparen låter i säljarens vård kvarbliva. 

27. lag om iindring i konsumentkreditlagen ( 1977: 981 ). 

28. lag om ändring i lagen ( 1978: 599l om avbetalningsköp mellan nä

ringsidkare m.11 .. 

29. lag om [indring i lagen (1927: 77) om försiikringsavtal. 

30. lag om iindring i lagen ( 1927: 56) om nedsättning av pengar hos 

myndighet. 

31. lag om ändring i lagen <1927:85) om dödande av förkommen hand

ling. 

32. lag om ändring i lagen ( 1972: 180) om avrundning av vissa fordringar 

till helt krontal. m. m .. 

33. lag om ändring i förmånsrättslagen ( 1970: 979). 

34. lag om ändring i lagen ( 1966: 454) om företagsinteckning. 

35. lag om ändring i sjölagen ( 1891: 35 s. I), 

36. lag om ändring i lagen ( 1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfar

tyg, 

37. lag om ändring i lagen ( 1955: 229) i anledning av Sveriges tilltriide till 

1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfar

tyg. 
38. lag om ändring i luftfartslagen ( 1957: 297). 

39. lag om ändring i växellagen ( 1932: 130). 

40. lag om ändring i chceklagen ( 1932: 131 ), 

41. lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 

42. lag om ändring i lagen ( 1970: 596) om förenklad aktiehantering. 

43. lag om ändring i lagen ( 1934: 239) om bulvan förhållande i fråga om 

aktier i vissa bolag. 

44. lag om ändring i patentlagen ( 1967: 8371. 

45. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485). 

46. lag om ändring i växtförädlarrättslagen ( 1971: 392), 

47. lag om ändring i hrottsskadelagen ( 1978: 413). 

48. lag om ändring i tralikskadelagen (1975: 1410). 

49. lag om ändring i lagen I 1967: 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor. 

50. lag om ändring i förordningen (1967:666) om tillägg till vissa trafik

livräntor, som utgår av statsmedel, m. m .• 

51. lag om ändring i lagen (1973: 214) om tillägg till vissa ansvarslivrän

tor, 
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52. lag om ~indring i kungi1relscn l 1971: 141 lllll 1ifögg till vissa statliga 

skadelivriintor. m. m .. 

5.'. lag om iindring i konkurslagen ( 1921: 225 I. 
54. lag om iindring i lagen ( 1970: 741 lom statlig lönegaranti vid konkurs. 

55. lag om iindring i hrottshalken. 

56. lag om iindring i riittegängshalkcn, 

57. lag om iindring i lagen f 1929: 14.~) om skiljemiin . 

.58. lag om iirnlring i riittshjiilpslagen ( 1972: 4291. 

59. lag om ändring i lagen ( 1974: 371 I om rättcgiingen i arbetstvister. 

60. lag om iindring i förvaltningslagen ( 1971: 290). 

61. lag om ändring i lagen ( 1970: 21.5) om arbetsgivares kvittningsriitt. 

62. lag om iindring i lagen l 1962: 381) om allmiin försäkring. 

63. lag lim ändring i renniiringslagen ( 1971: 437). 

64. lag om iindring i lagen ( 1972: 262) om undcrstödsföreningar. 

65. lag om ändring i lagen ( 1976: 2061 om friparkeringsavgift. 

66. lag om ändring i förfogandelagen ( 1978: 262). 
67. lag om ändring i upphön.lslagen ( 1953: 272). 

68. lag om ändring i lagen ( 1978:8801 om betalningssäkring för skatter. 

tullar och avgifter, 

69. lag om ändring i lagen ( 1978: 8821 om säkerhet för skattefordringar 

m.m .. 

70. lag om ändring i lagen ( 1958: 2951 om sjömansskatt. 

71. lag om iindring i lagen ( 1968: 4301 om mervärdeskatt. 

72. lag om ändring i viigtrafikskattclagen ( 1973: 60 I). 

73. lag om ändring i lagen I 1970: 339) om saluvagnsskatt, 

74. lag om ändring i lagen ( 1959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring, m. m. 

Enligt utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 28 juni 1979 

beslöt regeringen inhämta lagrådets yttrande över förslag till handräck

ningslag. lag om ändring i lagsökningslagen ( 1946: 808). lag om ändring i 

jordabalken. lag om ändring i bostadsrättslagen ( 1971: 479). lag om ändring 

i lagen ( 1974: 8) om rättegången i tvistemål om mindre värden, lag om 

ändring i vattenlagen (1918:523). lag om ändring i lagen (1939:608) om 

enskilda vägar. lag om ändring i lagen ( 1942: 3.50) om fornminnen, lag om 

ändring i lagen (1960: 690) om byggnadsminnen, lag om ändring i lagen 

( 1963: 537) om gravrätt m. m .. lag om ändring i naturvårdslagen ( 1964: 822). 

lag om ändring i miljöskyddslagen ( 1969: 387). lag om ändring i väglagen 

( 1971: 948). lag om ändring i lagen ( 1971: 11.54) om förbud mot dumpning av 

avfall i vatten. lag om ändring i gruvlagen I 1974: 342), lag om ändring i 

lagen ( 1974: 890) om vissa mineralfyndigheter, lag om ändring i lagen 

( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m .. lag 

om ändring i lagen (1978: 160) om vissa rörledningar. Över dessa förslag 

avgav lagrådet yttrande den 23 maj 1980, utom såvitt avser ändring i 
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I. I 0 och 36 ~* lagstikningslagen. 
1 )6 * bostadsriittslagcn. 

I.t1grt1dcts yttra11dc 392 

). 9 kap. 22 *· 11 kap. !O *samt U kap. 9 och 17 **vattenlagen. 

4. 40 § lj~irdc stycket och 106 *andra ~tycket lagen om enskilda vägar. 

5. 39 * andra stycket naturviirdslagen. 

6. 47 * tredje stycket miljöskyddslagen. 

7. 72 *andra och tredje styckena viiglagcn. 

8. 4 kap. J(l ~andra stycket gruvlagen. 

9. 8 ~ andra stycket lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt 

byggande m. m. 

samt de övcrgiingsrcgler som hiinför sig till dessa lagrum. 

Inför lagriidet har df förslag som omfattas av remissen den 5 juni 1980 

föredragits av hovriiltsriidet Torkel Gregow och de förslag som upptas i 

remissen den 28 juni 1979 men över vilka lagrådet ej redan yltrat sig 

föredragits av t. f. departcmentsrildct Peter Löfmarck. 

Förslagen föranleder följande yttrande av /agrådt't: 

A. Förslagen i remissen den 5 juni 1980 

Förslaget till lag om införande a\· utsökningsbalken 

5 och 6 §§ 

Mål som är anhängiga hos övcrexekutor vid balkens ikraftträdande skall 

enligt 5 * iivcn diireftcr handläggas av överexekutor. om de ej enligt 

paragrafens andra stycke överlämnas till kronofogdemyndighet. I de hos 

överexekutor kvarvarande målen skall enligt huvudregeln i förslaget de 

nya bestämmelserna tillämpas i materiellt hänseende medan äldre lag skall 

reglera den formella handHiggningen. Den föreslagna ordningen avviker 

frän vad som brukar gälla vid ikraftträdandet av ny lag. nämligen att nya 

regler för förfarandet blir omedelbart tillämpliga. Den valda lösningen av 

övergångsproblemen i samband med avvecklingen av överexekutorsinsti

tutionen synes emellertid ändamålsenlig och föranleder inte någon erinran 

i sak från lagril.dets sida. 

l lagtexten har gränsdragningen mellan de äldre och de nya bestämmel

sernas tillämplighet hos överexekutor uttryckts så att äldre bestämmelser 

anges gälla ""i fråga om föifarandet"' men de nya bestämmelserna "'i fråga 

om målens prövning i sak'", om ej annat anges i lagen. Utformningen av 

lagtexten ger anledning att beröra själva grunddragen för den ordning, i 
vilken övergången från det gällande till det nya utsökningssystemet skall 

ske. Dessa grunddrag bildas av föreskrifterna i I § UBp att UB och UBp 

träder i kraft den I januari 1982 och i 2 § att UL och vissa andra lagar 

samtidigt upphävs. För att efter den angivna tidpunkten en bestämmelse i 

balken inte skall tillämpas krävs i princip att en övergångsbestämmelse gör 

undantag från balken. och för att en bestämmelse i U L m. n. lagar alltfort 

skall tillämpas fordras att en övergångsbestämmelse gör undantag från det 
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generella upphävandet. Niir dän:mot balkens bestiimmelser skall tillämpas 

- vare sig det är fråga om mål som påbörjats före balkens ikral'tträdande 

eller om nya mål - följer detta självfallet omedelbart av den generella 

ikraftträdandcföreskriften. 

Vad som sägs i det rcmi!tcradc förslagets 5 * första stycket andra me

ningen om att de nya bestämmelserna skall tillämpas av överexekutor i 

frliga om de kvarvarande målens prövning i sak följer i enlighet med vad nu 

sagts redan av ikraftträdandeförcskriftcn. Detsamma är fallet med vad som 

upptagits i 6 §. 

Den tidigare nämnda principen att en ny lag blir tillämplig i såväl materi

ellt som formellt hänseende i och med ikraftträdandet kan emellertid 

genombrytas av vissa allmänna rättsgrundsatser. exempelvis i fråga om ny 

lags återverkningar på redan etablerade rättsförhållanden. Intresset av att 

lagen ger ett direkt och otvetydigt besked i någon fråga om ti!Himpligheten 

av ny eller gammal lag. där någon allmän rättsgrundsats kan tala för 

gammal lags tillämplighet, kan på någon punkt föranleda behov av bestäm

melser, som annars i och for sig måste anses överflödiga. 

Med hänsyn till det anförda synes inte föreligga något behov att i 

uttryckliga bestämmelser slå fast att balkens regler skall gälla. Den före

slagna lydelsen av 5 och 6 §§.som innebär att balkens bestämmelser gäller. 

om ej annat j('jreskri1's i denna lag (dvs. UBp), kan snarast verka vilsele

dande därigenom att den ger intryck av att de undantag som skall beaktas 

har reglerats uttömmande i U Bp. Så är emellertid inte fallet. Av olika 

uttalanden i remissprotokollet framgår att på vissa punkter undantag från 

balkens bestämmelser skall gälla på grund av allmänna regler som inte 

kommer till uttryck i lagtexten. Lagrådet föreslår därför att 5 § första 

stycket andra meningen begränsas till att endast föreskriva att beträffande 

nu avsedda mål äldre lag gäller i fråga om förfarandet och att 6 * utgår helt. 
Vad som i utsökningsmålen skall hänföras till "förfarandet" kan vara 

svårt att avgöra. Att dra en klar gräns mellan förfarandefrågor och sakfrå
gor i utsökningsmål är vanskligt och att ge en sådan gräns ett otvetydigt 

uttryck i lagtext erbjuder än större svårigheter. Vissa frågor. som kan 
uppkomma i utsökningsmålen, kan också närmast betecknas som friståen

de frågor. vilka inte på ett naturligt sätt låter inordna sig vare sig under 

handläggningsfrågor av typen infordrande av yttrande och föreläggande att 

förete originalhandling eller under "sakavgöranden" som exempelvis väg

ran att godta cxekutionstitel. Exempel på sådana särskilda frågor utgör 

avvisande av ombud 12 kap. 6 § UBJ och straff för missfirmelse av överexc

kutor ( 11 * ULJ. Med den av lagrådet förordade lydelsen av 5 § blir det 

emellertid - till skillnad från vad som blir fallet med det remitterade 

förslagets text - inte nödvändigt att hänföra varje fråga som inte anses 

höra till förfarandet till kategorien sakfrågor. 

I remissprotokollet Is. 23 f) exemplifieras hur olika frågor bör klassifi

ceras som hänförliga till det formella förfarandet eller till utsökningsmålet i 
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övrigt. Exemplifieringen torde ge tillräcklig ledning för hur uppkommandc 

frågor i övergiingsskedet skall handliiggas av iiverexekutor (och hovriitt. se 

35 §J. med tilli1mpning av födre lag eller enligt balkens bestämmelser. 

Lagrådet finner det inte päkallat att i lagtexten ni1rmare precisera vilka 

frågor som skall hänföras till det formella förfarandet. 

I 5 ~andra stycket föreskrivs att överexekutors befattning med m:il som 

ej avser klagan över utmiitningsmannens fö1forande upphiir senast vid 

utgången av ar 1982. Av de nya bestämmelserna i UB. RB och handrfö.:k

ningslagen framgår vilka myndigheter som skall ta över hamWiggningen av 

olika slag av oavslutade mål. Hur det närmare skall fö1faras med dessa mål 

vid denna tidpunkt Himnas öppet för att regleras administrativt. I samma 

stycke bör ordet "dock'" utgii. Någon motsättning till det i styckl!l förut 

sagda är ej för handen. 

I enlighet med det anförda föreslår lagrådet att 5 § fiir följande lydelse: 

"Mål som är anhangiga hos överexekutor vid balkens ikraftträdande 

skall även diirefter handläggas av överexekutor. om ej annat följer av 

andra stycket. Vid denna handläggning tillämpas i fr~iga om förfarandet 

äldre lag. 

Överexekutors befattning med mål som ej avser klagan över utmätnings

mannens förfarande upphör senast vid utgången av år 1982. Mäl som ej 

avser handriickning eller klagan över utmiitningsmannens förfarande för 

iiven dessförinnan överlämnas till en behörig kronofogdemyndighet. om 

det är lämpligt. .. 

7 * 
En grundtanke bakom föreskrifterna i UBp är. såsom lagrädet utvecklat 

under 5 och 6 *§.att balkens regler. även de som är av materiell innebörd. i 

princip skall slå igenom i tillämpningen i och med balkens ikraftträdande. 

7 * i det remitterade förslaget får ses mot bakgrund härav. Paragrafen tar 

sikte på vissa speciella situationer. nämligen när före ikrafttr~idandet av 

balken någon åtgärd avseende verkställighet har vidtagits med stöd av df1 

gällande lag men förutsättningarna för att vidta en sädan iitgärd är snävare 

enligt balken eller balken saknar motsvarighet till dylik åtgärd. För sådana 

fall skall balkens regler inte kunna slå igenom med verkan att åtgärden är 

att anse som förfallen eller skall rivas upp. 

Till en början är att notera all stadgandet enligt sin lydelse avser endast 

"åtgärd'". Meningen torde emellertid vara att detta uttryck skall täcka inte 

bara faktiska åtgärder av de exekutiva myndigheterna utan iiven hcslut, 

som inte samtidigt tar sig uttryck i en faktisk ätgärd. Terminologin bör 

överensstämma med den som används i UB. I 2 kap. 21 * UB talas om 

såväl '"beslut" som '"åtgärd" av kronofogdemyndigheten. I förarbetena 

till den paragrafen nämns som exempel på faktiska åtgärder. som inte utåt 

framstår som beslut, säkerstiillande av utmätning, utbetalning av medel 

som har influtit efter utmätning. försäljning som på kronofogdemyndighe-
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tens uppdrag förriillas av nilgon annan. Även i rernissprotokollet rörande 

UBp förekommer uttalanden. vari skiljs pi't "beslut"' ot:h "[1tgiirder" (se 

I. ex. s. 24). 

I enlighet med det anförda bör lydelsen av 7 * jiimkas si't all den omfattar 

såväl "beslut" som "[itgiird". 

I remissprotokollet har räckvidden av 7 § belysts genom vissa exempel. 

som samtliga utmärks av att ell beslut om verkställighet som meddelats 

eller en faktisk verkstiillighetsiltgän.l som vidtagits före balkens ikraftträ

dande inte skulle kunna meddelas eller vidtas med stöd av balkens regler. 

Beträffande dessa exempel är endast all anmiirka att i det fall som avses 

med hiinvisningen till 13 kap. 14 § 3 LI B en tillämpning av 7 * knappast blir 

aktuell pä grund av stadgandet i 30§ UBp. 

Ytterligare niigra exempel för att belysa innebörden av 7 * kan anföras. 

16 kap. 15 § första stycket andra meningen U B innebär att möjligheten att 

fa utmätning eller kvarstad i redan kvarstadsbclagd egendom inskränks i 

viss mån i förhållande till gällande rätt. Detta kan emellertid - pä grund av 

7 § U Bp - inte påverka giltigheten av en redan företagen utmätning. - 3 

kap. 22 § U B innebär i förhilllande till gällande riitt den ändringen i fråga 

om förutsällningarna för [itergång av en vcrkställighctsätgärd. när cxeku

tionstiteln har upphävts. att i m<°1l om utmätning eller införsel verkstiillighc

ten i princip inte skall återgå. förrän det beslut varigenom exekutionstiteln 

upphävts har vunnit laga kraft. Återgång kan ses som en form av verkstäl

lighet (jfr 3 kap. 22 §andra stycket UB). Kravet på laga kraft kan inte leda 

till att. om en verkställighetsåtgärd har återgått enligt nuvarande regler. 

detta skall kunna rivas upp. - Av 23§ UBpjfrd med 9 kap. 16§ UB följer 

att en utmätt inteckningshandling avseende överhypotek inte får säljas 

exekutivt. Har emellertid försäljning skett med stöd av nu gällande regler 

står sig denna försäljning utan hinder av de nya reglerna. 

Beträffande de utvidgade möjligheter till rättelse av utmätning som 4 

kap. 33-35 §§ tillhandahåller har i remissprotokollet under 18 § UBp utta

lats att det särskilt mot bakgrund av 7 § kan råda någon tvekan, huruvida 

dessa bestämmelser får tillämpas när utmätningen har skett före ikraftträ

dandet. Med hänsyn härtill har i 18 §föreslagits en uttrycklig föreskrift som 

gör nämnda regler i UB tillämpliga, också när utmätningen skett före 

balkens ikraftträdande. Enligt lagrådets mening är emellertid denna före

skrift närmast ägnad att skapa osäkerhet om räckvidden av H. Lagrådet 

utg~r från att 7 * avser förutsättningarna för att en verkställighetsåtgärd 

eller ett verkställighetsbeslut - och därmed jämställda åtgärder för åter

gång av verkställighet (se ovan) - skall komma till stclnd. Att de nya 

rättelsereglerna blir tillämpliga pf1 utmätning, som skett före ikraftträdan

det. sti'tr helt i överensstämmelse med vad tidigare anförts om principerna 

för balkens tillämplighet och någon kollision med 7 * - om dess innebörd 

uppfattas som nyss angivits - föreligger inte. Lagrådet anser därför att den 

föreslagna 18 ~ bör utgä. 
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Tilliimpningen av 7 * kommer friimst all aktualisera" di1 ett beslut eller 

en åtgärd har överklagats och iir under prövning av högre in<.;l.ans -

överexekutor. hovriitt eller Hiigsta domstolen - niir balken triider i kraft. 

Situationen iir alltsä den att det har sket\ en utmiitning. fors~iljning cl. dyl.. 

som inte skulle ha kunnat ske om balkens regler varit tilliimpli!,!a. 01.:h att 

överinstansen enligt tidigare angivna prin1:iper har att lilgl,!a balken•; re!,!lcr 

till grund för prövningen. Tillämpningen av 7 * innebär d{1 att iiverinstan

sens prövning inte får leda till en ändring pt1 den grunden att förutsii.ttning

ar för beslutet eller åtgärden saknas enligt balken. Naturligtvis kan 7 *inte 

medföra att ett felaktigt beslut blir lagenligt. Stadgandet är alltsii tilliimpligt 

bara p[1 beslut och åtgärder som i och för ~ig står i överensstämmehe med 

de regler som gällde niir besluten meddelades eller iitgiirderna vidtogs. 

Som nämnts omfattar 7 * endast beslut och i:itgiirder som avser vcrkstiil

lighet. Hit hör ocksf1 verkställighet pä grund av handriickningsbeslut som 

meddelats av överexekutor eller domstol. t. ex. beslut om kvarstad eller 

avhysning. Vad gäller sjiilva handräckningsbesluten kommer sädana i fort

sättningen inte att meddelas av överexekutor (bortsett frän övergå11gsför

hållanden). I remissprotokollet har under 7 * (s. 271 anförts att det utan 

vidare är tydligt att beslut om handriickninl:! som har meddelats av över

exekutor med stöd av U L behäller sin giltighet även sedan U L har upp

hävts, om inte annat föreskrivs. Det torde visserligen vara riktigt att ett 

tidigare beslut av överexekutor inte förlorar sin giltighet bara därför att 

överexekutor inte kan meddela ett sådant beslut enligt de nya reglerna. Ett 

handräckningsbeslut har ju karaktär av exekutionstitel och i 14§ UBp har 

föreslagits regler om sådana besluts verkstiillbarhet efter balkens ikraftträ

dande. Men för det fall att förutsättningarna för en handräckning ändras 

genom balken så att ett tidigare meddelat beslut inte skulle kunna rnedde

l1:1s enligt de nya bestämmelserna torde - om motsvarighet till 7 § saknas 

för handräckningsfallen - principerna för de nya bestämmelsernas tillämp

lighet medföra att beslutet skall upphävas vid en prövning som skt:r efter 

balkens ikraftträdande. 
I lagberedningens förslag till prornulgationslag hade 8 ~ - som motsvara

de 7 * i det nu remitterade förslaget - en vidare innebörd och omfattade 

såväl verkställighet som handräckning. Denna konstruktion får s1!s mot 

bakgrund av att kronofogdemyndigheten enligt lagberedningens förslag till 

utsökningsbalk också hade vissa befogenheter att förordna om handräck

ning. I det nu föreliggande balkförslaget finns däremot inga andra regler 

om handräckning än sådana som avser verkställighet och rättsverkningar 

av handräckningsbeslut. I fråga om förutsättningarna för handriicknings

beslut finns enligt det föreliggande förslaget regler dels i rättegångsbalken. 

såvitt gäller kvarstad och andra säkerhetsåtgärder. dels i handräckningsla

gen, såvitt gäller andra åtgärder som omfattas av termen "handräckning" i 

utsökningslagen (avhysning och aterställande av rubbad besittning). 

Om man anser att det för handräckningsfallens del ( "handrä1:kning" da 
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taget i utsökningslagcns vidare mening) hehiivs en övergiingsreglering. 

sfisom lagheredningen menade, synes en s~idan reglering höra ske i 7 ~ 

U Hp. trots att de nya materiella reglerna kommer att finnas i ri.ittcgiingshal

kcn och handriickningslagen. 

Vad heträffar behovet av en öv<.:rgi'ingsreglering for handräckningsfallen 

vill lagrådet anföra följande. Av de nuvarande siikerhetsiitgärderna enligt 

lJ L utmönstras skingringsförhudet i de nya bestiimmclserna. A vsiktcn iir 

att löpande skingringsförbud efter halkens ikraftträdande skall behandlas 

som kvarstad och betriiffande vcrkstiillighet och ri.ittsverkningar följa reg

lerna för kvarstad (33 * U Bp. jfr p 3 i iivergångshestämmelserna till försla

get om ändring i rättegängsbalken). Däremot finns det ingen särskild regel 

för det fallet att ett heslut om skingringsförhud har överklagats och skall 

omprövas av hovrätt eller Högsta domstolen. Avsikten torde emellertid 

inte vara att beslutet skall upphävas enbart därför att de nya reglerna 

saknar motsvarighet till institutet skingringsförbud. Den lämpliga lösning

en torde här vara att beslutet står sig, om det i och för sig stod i överens

sUimmclse med reglerna i UL. men att det i fortsättningen skall anses som 

ett beslut om kvarstad. Motsvarande betraktelsesätt torde få anläggas för 

det fall att syssloman förordnats enligt 181 § lJ L. 

Ett liknande övergängsproblem föreligger beträffande regeln i 184 § UL 

om befogenhet för överexekutor att lägga kvarstad på arrendeavgift o. dyl. 

Någon direkt motsvarighet härtill finns inte i de nya kvarstadsreglerna. 

Inte heller i detta fall är det meningen att ett meddelat kvarstadsbeslut skall 

upphöra pf1 grund av de nya bestämmelserna (remissprotokollet s. 27). 

Även här aktualiseras alltså en övergångsregel (jfr p 4 i övergängsbestäm

melserna till förslaget om ändringar i RB). 

Vad gäller förutsättningarna enligt de nya reglerna för säkerhetsåtgärder 

i övrigt (bortsett från reseförhud som särskilt regleras i 36 * UBpl synes det 

knappast vara fråga om skärpningar i förhållande till U L:s regler i annat 

hänseende än att tillämpningen av 15 kap. 3 § RB hlir begränsad till andra 

fall än som avses i I och 2 §§ i kapitlet. En övergångsreglering torde 

emellertid lämpligen böra göras generell så att den omfattar säkerhetsåt

gärder överhuvudtaget. 

När det gäller handräckning enligt handräckningslagen är det oklart om 

reglerna innebär någon saklig ändring i förhållande till vad som nu gäller 

enligt 191 och 192§§ UL. För att emellertid undvika att ett i och för sig 

korrekt handräckningsbeslut upphävs på grund av att de nya reglerna 

bedöms inte medge åtgärden' framstår även här en övergångsregel av den 

typ som lagberedningen tänkte sig motiverad. En för säkerhetsåtgärder 

och handräckning gemensam övergångsregel kan lämpligen intas som ett 

nytt andra stycke i 7 §. 

Lagrådet föreslår alltså dels att i paragrafen orden "beslut om verkstäl

lighet som har meddelats eller" skjuts in mellan "giltigheten av" och 
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'"iltgiinler" dels att till raragrafcn fogas e11 nytt andra stycke med följande 

lydelse: 

"Vad som, efter upphävamlt:l av utsökningslagcn ( 1877: 31 s. I). gäller 

enligt rättegångsbalken eller handräckningslagcn ( 198 I: ) i frilga om 

förutsättningar för k varslad eller annan liknande säkerhetsåtgiird eller för 

handrä<.:kning inverkar ej på giltigheten av handräckning som har beviljats 

enligt utsökningslagen. om ej annat föreskrivs i denna lag ... 

Beträffande paragrafens utformning kan framhållas följande. UHrycket 

"beslut om verkställighet" har valts framför enbart "beslut" för att mar

kera att del skall vara fråga om positiva beslut. Lokutionen "kvarstad eller 

annan liknande säkerhetsåtgärd" överensstämmer med uttryckssättet i l 

kap. I § första stycket U B. Med "om "-satsen i det nya andra stycket 

åsyftas 36§ första stycket UBp. 

Övergångsbestämmelser till 3 kap. UB 

I denna avdelning av det remitterade förslaget upptas bestämmefs.~r som 

kompletterar vad i 3 kap. UB stadgas om exckutionstitlar. I 12 - l.'i §§ i 

förslaget anges under vilka förutsättningar verkställighet kan ske i fall då 
en exekutionstitel enligt U B ej åberopas. Någon fullständig reglering av 

verkställigheten sker ej genom bestämmelserna i förslaget till promulga

tionslag. I de fall di'i verkställighet kan ske enligt dessa bestämmelser. skall 

UB:s regler om verkställigheten tillämpas om inte annat utsagts. Det 

innebär bl. a. att de i 3 kap. 21 och 22*§ UB upptagna bestämmelserna, 

vilka är av allmän karaktär och hänför sig till all verkställighet, blir tillämp

liga även vid verkställighet som sker på grund av de i promulgationslagen 

upptagna bestämmelserna. 

10 * 
Denna paragraf ger kronofogdemyndigheten liefogcnhet att föreskriva 

att säkerhet skall ställas för skadestånd som sökanden kan bli skyldig att 

utge till svaranden när verkställighet skett av en dom eller ett beslut. som 

inte vunnit laga kraft men som ändå får verkställas enligt domstols förord

nande med stöd av annan lag än rättegångshalken, och domen eller beslu

tet ändrats efter verkställigheten. Paragrafen avser endast domar och 

beslut som meddelats efter UB:s ikraftträdande. 

Mot paragrafens avfattning kan anmärkas att den kan läsas som om den 

gav den rättsliga grunden också för den skadeståndsskyldighet, för vars 

fullgörande säkerheten kan föreskrivas. Så är emellertid inte fallet. Ska

deståndsskyldighetens rättsliga grund och dess omfattning regleras i 3 kap. 

22 § UB. Lagrådet förordar att det skadestånd, för vilket säkerhet enligt 

10 § UBp skall kunna föreskrivas, i paragrafen anges med orden ·'skade

stånd som sökanden kan bli skyldig att utge om domen eller beslutet 

ändras". 
Till motsvarande spörsmål då förtida verkställighet sker på grund av 
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förordnande med stöd av riitteg:ingsbalkcn äterkommer lagrådet vid be

handlingen av iindringarna i 17 ixh 30 kap. i denna balk. 

Övergfmgsbestiimmelser till 4 - o kap. UB 

Enligt 4 kap. 10* tredje stycke! UB är ansökan om utmätning förfallen. 

om sökanden ger anstånd fler än två g<lnger. Någon särskild övergiingsbe

stämmelse till detta stadgamle har inte upptagits i det remitterade försla

get. föredragande statsrådet uttalar. att i fråga om mål som anhiingiggjorts 

före balkens ikrafttriidande bestiimmclsen inte blir tilliimpas pt1 anstirnd 

som löpt ut före ikrafttriidandet. För att vad föredraganden uttalat skall 

iakttagas vid tilliimpningen torde emellt:rtid kriivas en uttrycklig bestiim

melse om undantag frän vad balken stadgar. Lagr(1det. som inte har niigon 

erinran mot vad som i'tsyftab. förordar att före I o ~ i det remitterade 

förslaget upptas en bestämmelse av förslagsvis följande lydelse: "Vid 

tillämpning av 4 kap. 10 * tredje sty.::ket i balken skall hiinsyn ej tas till 

ansti1nd som löpt ut före ikrafttriidandet. .. 

UB:s bestämmelser i 4 kap. 30 * om tidpunkten för förm[msriittens 

inträde vid utmiitning avviker från vad för niirvarande gäller. I remisspro

tokollet görs vissa uttalanden angf1ende vad de nya bestämmelserna kom

mer att leda till när utmätning ägt rum före balkens ikraftträdande. Sålunda 

sägs. all om utmätning av lös egendom i allmänhet har ägt rum före 

ikraftträdandet men inte hunnit säkerställas. de nya bestämmelserna bör 

medföra att förmfinsrätten inträder i och med ikraftträdandet. Vad här 

uttalats angående förmånsrättens inträde innebär enligt lagrådets mening 

en godtagbar lösning av övergångsproblcmen. En sådan tillämpning av 

bestämmelserna torde emellertid inte utan vidare följa av balkens 

ikraftträdande. Ett uttryckligt stadgande synes därför vara erforderligt för 

att rättsläget skall bli klart. 

Niir det gäller utmätning av lön som skett före balkens ikraftträdande 

torde vad som föreslås i fråga om förmånsrättens inträde vid utmätning av 

lös egendom i allmänhet kunna tillämpas. om den i 7 kap. 13 ~ UB angivna 

tidpunkten - dvs. när det belopp som skall innehållas förfallit till betalning 

- inträffat före ikraftträdandet. I annat fall torde vid löneutmätning vad 

UB stadgar få tillämpas. 

I fråga om utmätning av här i riket registrerat skepp eller luftfartyg. 

intecknade reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom innebär 

UB:s bestämmelser att förmånsrätten inträder vid en senare tidpunkt än 

för närvarande. Balkens ikraftträdande bör såsom anförts i remissproto

kollet inte medföra försämring för dem som fått utmätning före ikraftträ

dandet. Att ikraftträdandet ej skall medföra någon rubbning av förmånsrät

tens inträde i dessa fall bör slås fast i en övergångsbestämmelse; det i 7 ~ i 

förslaget upptagna stadgandet har inte avseende på nu berörda fråga. 

Lagrådet förordar. med anledning av vad nu anförts. att efter 17 ~ i det 

remitterade förslaget upptas ett stadgande av förslagsvis följande lydelse: 



Prop. 1980/81: 84 Logräi/1·1.1· _\'l/randc 400 

"Om utmiitning har beslutats fön: balkens ikraftlriiuande. giilkr iilurc 

bestiimmelser i friiga om intriidet av förmtinsriitt eller i fräga om fiirctriide i 

fall som avses i 4 kap. 30 ~ tredje stycket i balken. Har enligt dessa 

bestämmelser förmånsriitt ej intriitt niir balken triider i kraft. medför ut

miitningen förmiinsriitt i och med ikrafttriidandet eller. vid utmiitning av 

lön som förfaller till betalning efter ikrafttriidandcl. när flirfallotiden in

triitt." 

Övergängsbestämmelser till 8 - 12 kap. U B 

I 9 kap. IO ~ UB meddelas bestämmelser angående försiiljning av utmätt 

egendom som gäldenären förvärvat på kredit under förbehåll om återtagan

derätt för kreditgivaren. Paragrafens andra stycke anger hur kreditgivarens 

fordran skall bestämmas för bedömningen av om försäljning fiir ske. Där

vid föreskrivs bl. a. att, om konsumentkrcditlagen !1977: 981 t eller lagen 

( 1978: 599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. Il. ej är tillämplig 

på avtalet. fordringen likväl skall bestämmas enligt 5 ~ sistnämnda lag: 

jämkning får då ske efter vad som är skäligt. 

Enligt övergångsbestämmelserna till lagen om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m. n. skall i fråga om köp som ingiltts före lagens ikraftträ

dande äldre lag - 1915 års lag om avbetalningsköp - fortfarande gälla. 

1915 års lag innehiiller besHimmelser som angående beräkning av säljarens 

fordran vid återtagande eller förtida betalning avviker friin vad som stad

gas i den nya lagen. En tillämpning av den i 9 kap. 10* andra stycket UB 

upptagna bestämmelsen leder i fråga om äldre avbetalningsköp till att i det 

fall som regleras i paragrafen lagen om avbetalningski.ip mellan niiringsid

kare skall tillämpas medan eljest för sådant köp gäller bestämmelserna i 

1915 års lag. En sådan ordning synes inte vara ändamttlsenlig. 

Lagrådet förordar att en bestämmelse upptas om undantag från vad 9 

kap. 10 §andra stycket U B stadgar när fråga är om äldre avbetalningsköp. 

Bestämmelsen. som torde kunna placeras efter 21 ~ i promulgationslagen. 

kan ges förslagsvis den lydelsen. att har utmätning skett av egendom som 

gäldenären har förvärvat på kredit under förbehall om återtaganderätt för 

kreditgivaren och är lagen (1915:219! om avbctalningsköp tillämplig på 

avtalet. skall vid tillämpning av 9 kap. lO § i balken kreditgivarens fordran 

bestämmas enligt 6 § tredje stycket nämnda lag. 

35 § 

Avfattningen av denna paragraf och motiven till denna ger vid handen 

att vad som sägs angaende talan mot beslut av utmätningsman. överexeku

tor eller hovrätt inte har avsci::nde på tillämpningen av särskilda rättsme

del. Beträffande dessa upptas inte någon särskild övergångsbestämmelse. 

Det innebär att när det gäller resning, återställande av försutten tid och 

besvär över domvilla de i 18 kap. 20 * i balken upptagna hestämmdserna 

blir omedelbart tillämpliga, vilket har någon egentlig betydelse endast i 
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fråga om tredje stycket. Lagrade! finner ej anledning till erinran mot denna 

ordning. 
I andra meningen av paragrafens första stycke ges en hestämmclse 

angående tillämpningen av vad i 201 § 4 mom. UL stadgas om klagan över 

utmätning. Förslaget leder till att. när utmätning av egendom som diir 

avses skett före balkens ikraftträdande men försäljning först därefter. 

klagan över utmätningen skall ske hos överexekutor medan försäljningen 

(ombesörjd av kronofogdemyndigheten enligt 5 § andra stycket U Bp eller 

av överexekutor) överklagas i hovriitten. De komplikationer som denna 

ordning någon gång skulle kunna medföra vid samtidigt överklagande 

torde kunna undvikas om målet i den ena instansen får vila i avvaktan pil 

avgörandet i den andra. Lagrådet anser förslaget i denna del kunna godta

gas. 

Godtages vad lagrådet i det föregående föreslagit vid 5 - 7 §§ samt vid 

övergångsbestämmelserna till 4 - 6 kap. lJ B och 8 - 12 kap. U B. skall 7 -

15 §§ i förslaget betecknas 6 - 14 §§ och förslagets 22 - 42 §§ erhålla 

beteckningen 23 - 43 §§.varjämte hänvisningarna i 29. 37 och 40 §§(enligt 

lagrådets förslag 30, 38 och 41 §§)får ändras i enlighet härmed. 

Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

19 kap. 21 § 

Den föreslagna ändringen i denna paragraf innebär att, till skillnad från 

vad som nu gäller, anteckning skall göras i fastighetsboken eller tomträtts

boken när fast egendom eller tomträtt har belagts med kvarstad eller när en 

sådan åtgärd har upphävts. Dessutom har vidtagits den redaktionella änd

ringen att reglerna om anteckning rörande betalningssäkring förts samman 

med de nya bestämmelserna rörande kvarstad. 
Lagrådet har ingen inviindning mot förslaget att också beslut i fråga om 

kvarstad skall antecknas. En sådan ordning har otvivelaktigt en funktion 

att fylla med hänsyn till de förbud som stadgas mot överlåtelse av samt 

inteckning och inskrivning i en kvarstadsbelagd fastighet. Den föreslagna 
regeln synes emellertid ha fått en något för snäv innebörd i följande 

avseende. Ett beslut om kvarstad kan upphöra att gälla inte bara genom ett 

formligt upphävande utan också automatiskt i det fall att talan inte väcks 

inom den tid som anges i 15 kap. 7 § RB i förslaget: underlåtenhet att väcka 

talan medför nämligen att åtgärden skall "omedelbart återgå". Också i 

sådana fall då kvarstaden lagts på villkorlig riitt till fast egendom kan 
kvarstaden utan särskilt beslut komma att upphöra att gälla i själva fastig

heten. Motsvarande gäller i fråga om betalningssäkring. Vad nu anförts bör 

beaktas vid utformningen av den nya föreskriften i förevarande paragraf, 

jfr 38 § första stycket 5 sjölagen. Lagrådet föreslår därför den jämkningen 

att orden "eller återgått" läggs till omedelbart efter "upphävts". 

I remissprotokollet har förutsatts att det i verkställighetsföreskrifter 

26 Riksda{!en 1980181. I sam/. Nr 84 
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kommer att fastslås skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att 

göra anmälan om kvarstad till inskrivningsmyndigheten. Nfrgon motsva

rande skyldighet kan inte föreskrivas för de fall då en kvarstad automatiskt 

återgår. Här får i stället förutsättas att fastighetens ägare. i vars intresse 

det ligger att få det ändrade förh[1llandet antecknat. själv tar initiativ till 

detta. Underlag för en begäran om anteckning kan han. om så är behövligt. 

skaffa sig genom att hos den domstol som beviljat kvarstaden utverka en 

förklaring att åtgärden har förfallit (jfr remissprotokollet s. 139). 

Övergångsbestämmelserna 

Enligt förslaget skall 6 kap. 12 ~i dess äldre lydelse alltjiimt gälla om en 

fastighet säljs exekutivt av överexekutor efter ikraftträdandet av de nya 

bestämmelserna. Förordnande om fortsatt inteckningsansvar skall alltså i 

den angivna situationen meddelas av överexekutor och inte av kronofog

demyndigheten. Begäran om förordnande som avses i 6 kap. 12 § skall 

enligt 12 kap. 56 § UB framställas senast vid sammanträdet för köpeskil

lingens fördelning. Av 5 § U Bp följer att överexekulors befattning med 

exekutiv försäljning av fastighet upphör senast vid utgången av är 1982. I 

fall då fördelningssammanträde efter exekutiv auktion äger rum senare än 

1982 - sammanträdet hålls då alltid av kronofogdemyndigheten - synes 

det inte lämpligt att frågan om förordnande enligt 6 kap. 12 § JB kan 

komma att handläggas av överexekutor. Tillämpningen av den äldre lydel

sen av 6 kap. 12 § torde därför böra anknytas till hållandet av fördclnings

sammanträdet. Lagrådet föreslår att förevarande övergångsbestämmelse 

får följande lydelse: "Om fördelningssammanträde efter exekutiv auktion 

hälls av överexekutor efter ikraftträdandet - - - - äldre lydelse.·· 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1925: 221) om bulvanförhållande i fråga 

om fast egendom 

I förevarande lag föreslås ändringar i I. 2, 6. 12 och 13 §§. I lagens 11 § 

hänvisas beträffande klagan över domstols beslut i visst fall till vad i RB är 

stadgat om handräckning. Hänvisningen torde avse vad som gäller för 

talan mot beslut angående kvarstad. skingringsförbud eller annan hand

räckning enligt 15 kap. RB. Enligt det förslag till ändring i RB som fram

läggs i förevarande lagrådsremiss kommer att för kvarstad och andra 

åtgärder enligt 15 kap. RB inte att användas benämningen handräckning. 

Med hänsyn härtill torde bestämmelsen i 11 § i förevarande lag lämpligen 

jämkas så att hänvisning göres till vad som i RB är stadgat om kvarstad. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1845: 50 s. I) om handel med lösören, 

som köparen låter i säljarens vård kvarbliva 

Gällande lydelse av 3 § innehåller en föreskrift om kvarstad på gods, 

som omfattas av lösöreköp mot vilket en utmätningssökande gör invänd

ning vid utmätningsförrättning mer än trettio dagar efter det köpeav-
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handlingen företeddes inför riitten. Vill sökanden fullfölja sin inviindning 

skall han enligt paragrafen väcka talan mot parterna i köpeavtalet inom en 

månad från utmiitningstillfället. Enligt bestämmelsen "stände godset i 

kvarstad" om sökanden inom fjorton dagar frfm utmiitningsförriittningen 

ställer full borgen för den skada och kostnad som kan orsakas av kvarsta

den. Lagtextens ordalydelse liimnar otvivelaktigt utrymme för skilda tolk

ningar i M1ga om tidpunkten och villkoren för kvarstadens inträde. N;igot 

klarläggande prejudikat synes inte föreligga och vilken praxis som kan ha 

utvecklat sig är inte belyst i lagstiftningsärendet. I doktrinen har uttalats 

!Tryggers kommentar till utsökningslagen 2 uppi. 1916 s. 243 f) att egendo

men skall sättas i kvarstad i avbidan på att tiden för fullföljandct av 

invändningen gfö· till iinda eller instiimd talan blir slutligen avgjord men att 

kvarstadens fortvaro är betingad av att borgenären ställer den föreskrivna 

borgen. 

Den sakliga ändring i gällande ordning som det remitterade förslaget 

åsyftar i nu aktuellt hänseende är endast att sätta in kronofogdemyndighe

ten som mottagare av den föreskrivna säkerheten i övercxekutors ställe. 

Den lydelse som paragrafen givits i det remitterade förslaget innebär 

emellertid en ändring också såtillvida att ställandet av säkerhet blir en 

förutsättning redan för kvarstadens inträde och alltså inte endast for dess 

fortbestånd. vilket får antas vara den ståndpunkt gällande rätt intar. Lagrå

det förordar att till undvikande av större sakliga ändringar än som direkt 

föranleds av utsökningsreformen den aktuella meningen ges lydelsen: 

"Godset skall genast beläggas med kvarstad och sökanden skall. om han 

vill att åtgärden skall bestå. inom ljorton dagar efter utmätningsförrättning

en hos kronofogdemyndigheten ställa full borgen för den kostnad och 

skada. som kan orsakas av kvarstaden." I förhållande till gällande lydelse 

innebär den förordade lydelsen - förutom all övcrexekutor byts ut mot 

kronofogdemyndigheten - att det blir klargjort att kvarstaden skall formli

gen beslutas. något som torde kunna bidraga till att ge kvarstaden den 

avsedda effekten. Att kvarstaden upphör utan särskilt beslut om sökanden 

inte ställer säkerheten inom fjortondagarsfristen torde inte behöva uttryck

ligen utsägas lika lite som det är utsagt att den förfaller om talan inte väcks 

inom föreskriven tid. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978: 599) om avbetalningsköp mellan 

näringsidkare m. n. 
16 § 

Enligt denna paragraf i dess nuvarande lydelse får beslut i fråga om 

handräckning överklagas hos övercxekutor. Mot överexekutors beslut får 

talan ej föras. Denna ordning, som enligt hänvisning i 22 § konsumentkre

ditlagen gäller även i de fall som omfattas av den lagen. har varit gällande 

alltsedan tillkomsten av 1915 års lag om avbetalningsköp ( 14 *i 1915 års 

lag). Att talan mot överexekutors beslut inte tillåtits har motiverats med 

målens enkla beskaffenhet. 
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Enligt den nu föreslagna lydelsen av paragrafen skall talan mot hand

riickningsheslut foras i hovriitten genom hesvär. Ni1got fullföljdsforhud 

beträffande hovrättens avgöranden har inte föreslagits. Motivel till den 

lindrade instiillningen i fräga om möjligheten att föra mål av denna art 

under Högsta domstolens prövning är enligt rcmissprotokollet h. 84!. att 

det med hiinsyn till de hegränsningar som enligt RR gäller for att ett mill 

skall tas upp till prövning av Högsta domstok:n inte hör ställas upp något 

särskilt fullföljdsförbud. 

Redan den omständigheten att besvär i fortsättningen skall anföras i 

hovrätten i stället flir hos överexekutor innebär en kvalitativ fors,ärkning 

av fullföljdsförfarandet. Några sakliga skäl för att dessutom tilliita fullföljd 

till Högsta domstolen och därmed avvika friin ett sedan länge bestående 

tvåinstanssystem. har inte anförts i lagstiftningsärendet. Det må också 

erinras om den möjlighet som enligt andra stycket i paragrafen står par

terna till buds att väcka talan vid domstol i vissa frågor som uppkommer 

vid en handräckning. Med hiinsyn till det nu anförda föresliir lagriidet att 

fullföljdsrätten begränsas i likhet med vad som nu gäller. I paragrafens 

första stycke bör därför som tredje mening intas ett stadgande av följande 

lydelse: "Mot hovrättens beslut får talan ej föras." 

Den föreslagna ändrade lydelsen av tredje stycket kan godtas 2,ven om 

fullföljden begränsas på sätt lagrådet förordat. Den tid av en månad som 

säljaren har på sig för att vä1.:ka talan kan härigenom. i fall av överkla

gande. bli att räkna från den dag då hovrättens beslut meddelas. 

I remissprotokollct har anförts (s. 84!. att av bestämmelsen i 16 *tredje 

stycket följer att kronofogdemyndighe•en. när nedsättning har skett. maste 

ombesör:ia att beslutet om handräckning delges säljaren. Till detta uttalan

de bör fogas den kommentaren att det torde krävas en uttrycklig föreskrift 

för att en sådan skyldighet som avses med uttalandet skall åvila kronofog

demyndigheten. Frågan kan lämpligen regleras i administrativ ordning. 

18 § 

Både enligt nuvarande ordning och enligt det remitterade förslaget kan 

återtagande av avbetalningsg.ods också ske genom verkställighet av en 

dom. som förpliktar köparen att återlämna godset ( 18 §J. Detsamma gäller 

i fråga om förhållanden som regleras i konsumentkreditlagen (22 § i sist

nämnda lag!. Vad som avses är uppenbarligen domstols avgörande efter en 

ordinär rättegång. Den frågan inställer sig emellertid huruvida ocksi"i den 

föreslagna handräckningslagen kan utnyttjas för att erhålla ett verkställ

bart avgörande om återtagande av avbetalningsgods. I lagrådsremissen 

rörande handräckningslagen har föredragande statsrådet visserligen uttalat 

(s. 451. att av 17 §i handräckningslagen följer att lagen inte omfattar fall då 

fråga om handräckning skall tas upp av annan myndighet. och som exem

pel nämns bl. a. kronofogdemyndighet enligt 20 § konsumentkrcditlagen 

och 11 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.11. Der.ta utta-
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lande kan emellertid inte anses gälla den nu berörda fr;igan. huruvida 

säljaren kan med direkt tillämpning av handrikkningslagcn utverka ett 

verkställbart avgörande i stiillet för att anlita den mer omstiindliga väg som 

en ordinär rättegång innebiir. Den allmänt hållna beskrivningen av lagens 

tillämpningsområde i I * synes inte liigga n{1got hinder i vägen för att 

tillämpa den i återtagandefall. Inte heller lagens innehilll i övrigt torde 

utgöra något hinder. Av betydelse i sammanhanget är ocksil att det varken 

enligt avbetalningsköplagen eller konsumentkreditlagen krävs att rätten 

värderar godset I 15 *och 18 §andra stycket respektive 22 § ). Den omstän

digheten att ett avgörande enligt handrikkningslagen kallas utslag i stiillet 

för dom bör inte hindra att 18 § avbetalningsköplagen blir direkt tiWimplig 

(jfr 3 kap. I §andra stycket UBJ. De starkt begränsade möjligheterna att 

föra bevisning i en summarisk process torde emellertid medföra att di:n 

praktiska betydelsen av att kunna utnyttja handräckningslagen blir liten. 

Lagrådet har intet att erinra mot de föreslagna ändringarna i paragrafens 

andra stycke. Det ligger i sakens natur att i verkställighetsfallen tiden för 

väckande av talan rörande värderingen skall räknas från det verkställig

hetsförrättningen vann laga kraft mot säljaren. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1927: 85) om dödande av förkommen 

handling 

De nya bestämmelser i UB (4 kap. 7 *första stycket och 6 kap. 2 *tredje 

stycket) som medger utmätning av fordran eller rättighet även om hand

ling, vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller fullgö

rande av annan förpliktelse. inte kan påträffas har föranlett förslag till 

ändring i förevarande lag. Lagberedningen anförde som motivering för 

bestämmelserna i UB, att gäldenären enligt vad erfarenheten visar har 

kunnat hindra utmätning av banktillgodohavande som är känt för krono
fogdemyndigheten genom att undanhålla bankbok. och departementsche

fen uttalade att utmätning av banktillgodohavande eller annan liknande 

tillgång inte borde få hindras genom att löpande skuldebrev eller annat 

presentationspapper undanhölls. 

UB ger kronofogdemyndigheten möjlighet att använda tvångsmedel för 

att förmå gäldenären att lämna upplysning om var handlingen finns (se 4 

kap. 14 §samt 2 kap. 10, 15 och 16 *§). Kronofogdemyndigheten har också 

möjlighet att begära <lödning av förkommen handling. 

Det förslag att vidga m<)jligheterna till <lödning av handling som nu 

framläggs ger enligt lagrådets mening anledning till vissa betänkligheter. 

Förslaget innebär att dödande skall kunna ske av en handling som inte 

förmodas vara förstörd eller eljest förkommen utan förutsätts vara i behåll 

men ej åtkomlig. En sådan ordning ökar den risk för skada för tredje man 

•om är förbunden med dödande av presentationspapper. 

Behovet av att den föreslagna dödandemöjligheten står till buds som ett 

led i genomförandet av utmätningen har inte närmare belysts. Under 
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rcmissbchandlingcn har riksskatteverket uttalat tveksamhet i denna friiga. 

Lagrf1det har inte möjlighet att bedöma behovet av lagfö1dringen. Finnes 

ett verkligt behov föreligga, anser sig lagrådet emellertid trots de angivna 

betänkligheterna kunna godtaga den föreslagna ordningen. 

Beträffande förslaget far lagddet vidare anföra följande. 

För dödning enligt den grund som nu föreslås skall i tillämpliga delar 

g~illa I - 11 ** i iagen. Härav torde bl. a. följa att rätten i stimning som 

utfärdas skall ange att sannolika skill föreligger att gäldenären undanh{dler 

handlingen. I rcmissprotokollet framhålls att om det vid den slutliga pröv

ningen skulle visa sig sannolikt att handlingen inte undanhf1lls utan har 

förkommit detta inte hör utgöra hinder mot att handlingen dödas. Något 

uttryckligt krav pä att stiimningen haft det innehåll 6 * andra stycket anger 

har inte uppstiillts för <lödning enligt 8 ~- Enligt lagrftdeh mening bör 

emellertid förutsii!lningen för <lödning av handlingen vara att grunden 

härför funnits angiven i stiimningen. Det kan därför finnas anledning att 

den av rätten utfärdade stiinmingen i förekommande fall utformas så att 

den tiicker hå<la de möjligheter till dödning som kan föreligga. 

Enligt 14 kap. 5 *jämförd med 4 *andra stycket UB kan borgenär under 

vissa förutsättningar bli skyldig att ersätta skada för tredje man som 

förlorar sin rätt genom indrivning av utmätt fordran. Vad som här sfags kan 

fi't tillämpning när den handling, vars företeende utgör villkor för rätt att 

kriiva betalning, dödats. 

Det nu framlagda förslaget om <lödning av undanhållen handling upptar 

bestämmelser som leder till ökat ansvar för utmätningsborgeniiren. Som 

villkor för dödning enligt det nya stadgandet skall kunna uppställas, att 

sökanden ställer säkerhet för skada som rätt ägare kan lida. Säkerheten 

skall gälla skada till följd av dödningen, oberoende av om något skade

ståndsansvar eljest föreligger för utmätningssökanden. Det ansvar för ska

da som följer med att säkerhet ställs lilir beroende av om liorgenären 

accepterar det uppställda villkoret. Vill han inte det. blir följden att någon 

dödning, på sätt som avses med det nya stadgandet, inte kommer till stånd. 

När det gäller utmätningssökande som enligt 2 kap. 27 ~ U B är befriad 

från att ställa säkerhet föreslås en annan ordning. I sådant fall skall rätten 

kunna föreskriva att sökanden är skadeståndsskyldig. En sökande skall 

alltså kunna åläggas svara för rätt innehavares skada. i fall då någon 

skadeståndsskyldighet eljest inte skulle föreligga för sökanden. Enligt lag

rådets mening bör skyldigheten att svara för skadan inte föreligga i andra 

fall än då sökanden accepterat ett av rätten för <lödningen uppställt villkor 

om sådant ansvar. motsvarande vad som föreskrivits i fråga om ställande 

av säkerhet. Av den föreslagna lagtexten följer att utmätningssökandens 

ansvar för skada inte inskränker sig till återbetalning av uppburen betal

ning: den skada den rätte innehavaren kan lida genom dödningen kan vara 

större än vad som svarar mot fordringens belopp. 

Med hänsyn till vad här anförts förordar lagrådet, att andra meningen i 
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andra stycket far lydelsen: .. Föreligger enligt 2 kap. 27 ~ utsökningshalken 

ej skyldighet att stiilla säkerhet. skall tingsriitten i stället som villkor 

föreskriva att utmiitningssökanden utfäster sig att crsiilla en s{1dan skada.·· 

I tredje meningen i stycket hiir därvid ordet "förpliktelsen" utbytas mot 

· · utfiistelsen ·'. 

I ljärde stycket har upptagits en bestämmelse om avsiittande av över

skott som uppkommer vid indrivning av utmiitt fordran angående vilken 

handlingen dödats. Syftet med hcstiimmelsen iir tydligen att gäldeniiren 

skall förmiis överHimna den dödade handlingen. sii att den inte kan komma 

i omlopp och misshrukas. 

Effekten av bestiimmelsen kan ifrågasättas. Ni"igot ahsolut krav på att 

handlingen företes för rätt att lyfta beloppet kan inte uppställas; handling

en kan vara förkommen. och någon ny dödning enligt förlimrndel for 

förkommen handling kommer inte i fr[1ga. 

Dödande enligt det nya stadgandct hygger på förutsättningen att gälde

nären iir rätt ägare till fordringen. Det kan dä inte gärna krävas någon 

ytterligare utredning härom när fråga är om att hetala ut överskottet. Enligt 

stadgandets avfattning blir gäldenären då berättigad att lyfta överskottet. 

även om handlingen inte företes. För övrigt kan anmärkas att om absolut 

krav på att gäldenären företedde handlingen skulle uppställas. någon svå

righet att neutralisera detta knappast kan föreligga. Gäldenären kan över

låta överskottet. som ju får förutsättas tillhöra honom. till någon som med 

åberopande av en överlåtelsehandling kräver att få beloppet utlämnat till 

sig. 

Lagrådet vill vidare framhålla. att företeende av den dödade handlingen i 

och för sig knappast kan vara tillräcklig grund för utbekommande av 

överskottet - vilket den föreslagna lagtexten synes ge vid handen - om en 

annan person än gäldenären åberopar den. 

Det kan slutligen anmärkas att det för att förebygga missbruk kan vara 

av intresse att en dödad handling återställs även i det fallet att något 

överskott inte uppkommit utan fordringens hela belopp tagits i anspråk för 

utmätningsborgenärens räkning. 

Den föreslagna bestämmelsen synes kunna avvaras. 

Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979) 

UB:s bestämmelser om förmånsrättens inträde vid utmätning innebär 

ändringar av vad som för närvarande gäller. Lagrådet har i det föregående 

vid förslaget till lag om införande av utsökningsbalken <under rubriken 

övergångsbestämmelser till 4-6 kap. UB) förordat att i lagen upptas ett 

särskilt stadgande med vissa övergångsbestämmelser angående förmåns

rättens inträde. De övergångsproblem som lagrådet därvid berört har aktu

alitet även när det gäller den ändring som föreslås i förmånsrättslagen. 

Enligt lagrådets mening bör genom en uttrycklig bestämmelse klargöras 

vilken betydelse de nya bestämmelserna i U B får för tillämpningen av 9 § 
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förm;insrättslagen i fall dii utmiitning hcslutals före nya lagens ikraftträ

damle. Utgångspunkten skall, i enlighet med vad sum framhålls i remissen, 

vara att de nya reglerna inte medför nilgon inskränkning i en förmi\nsrätt, 

som redan intriitt vid ikraftträdandet. 

Med anledning av vad nu anförts foresl;'ir lagri1det att till lagen fogas 

överg~ingshestiimmclscr med följande lyddse: "Om utmätning har heslu

tats före ikrafttriidandet giiller iildre hestiimmelser. Var utmätningen inte 

fullhordad vid ikraftträdandet. skall utmiitningen anses ha skett i oc:h med 

ikraftträdandet eller, vid utmätning av lön som förfaller till betalning efter 

ikrafttriidandet, när förfallotiden inträtt." 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till 

luftfartyg 

41 * 
I första stycket tredje meningen bör. i överensstämmelse med vad lagrå-

det föreslagit under 19 kap. 21 ~ förslaget till ändring i jordabalken, orden 

"eller återgått" läggas till omedelbart efter "upphävts". 

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1934: 239) om bulvanförhållande i fråga 

om aktier i vissa bolag 

10 * 
Den ordning för fullföljd av talan mot kronofogdemyndighetens beslut 

som föreslås i denna paragraf innebär att UB:s regler blir tillämpliga. 

Emellenid avser paragrafen enligt sin lydelse endast talan i ärenden som 

anges i 3 § första stycket i lagen. dvs. fullföljdsordningen gäller '~ndast 

kronofogdemyndighetens beslut angående medgivande till försäljning av 
aktierna på annat sätt än genom fondkommissionär. Beträffande lklagan 

över andra beslut av kronofogdemyndigheten enligt lagen, exempelvis 

vägran att utlämna kvarstadsbelagda aktier (jfr 4 §tredje stycket), blir med 

den angivna hegränsningen oklart \ ilken fullföljdsordning som skall tilläm

pas. U B:s fullföljdsregler bör vara tillämpliga på alla kronofogdemyndighe

tens beslut enligt lagen. Lagrådet förordar i detta syfte att paragrafen får 

samma lydelse som i remissen föreslagits som ny lydelse av 12 § lagen 

( 1925: 2211 om bulvanförhållande i fråga om fast egendom. 

Lagrådet har ingen erinran mot att det nuvarande fullföljdsförbudct med 

avseende på kvarstadsbeslut av överexekutor inte får någon motsvarighet 

när enligt den nya ordningen kvarstadsbeslutet fattas av tingsrätt. 

Fiirslaget till lag om ändring i brottsbalken 

36kap.4* 

Det föreslagna tillägget i paragrafens tredje stycke har enligt remisspro

tokollet föranletts av att det hos kronofogdemyndigheterna råder delade 

meningar hur frågan om konkurrens mellan en utmätning som har skett 
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fön: beslag och ett förverkande av samma egendom skall lösas. !Avser 

utmätningen beslagtagen egendom anses rättsfallet NJA 1965 s. 97 I allt
jämt vägledande.) Dt:n reglering av frågan som nu föreslås innebär en 

anknytning till stadgandet i tredje stycket att en särskild rätt till egendom 

som förklaras förverkad består. om inte m:kså den särskilda rätten förkla

ras förverkad. Enligt vad som uttalats i motiveringt:n till det nya stadgan
det (s. 123) bör en utmätning (eller betalningssäkring) som äger rum efter 
brottet i allmänhet stå tillbaka för ett förverkande. 

Fastän det inte framgår av lagtexten får det anses klart att frågan om 

förverkande av en särskild rätt skall bedömas i enlighet med de regler som 

gäller för förverkande av själva egendomen (SOU 1960: 28 s. 131 och 135 

samt prop 1968: 79 s. 40. 53 och 63). Detta innebär att särskild talan måste 

föras mot rättighetens innehavare. om denne inte är tilltalad i målet (I H 

Rp), och att han skall tillhöra någon av de grupper som anges under a)-d) i 

paragrafens första stycke. Med hänsyn härtill framstår den i remissproto

kollet valda lösningen som mindre lämplig. Det synes vara häst överens
stämmande med förslagets syfte och även materiellt sett riktigast att -

som nytt stycke i paragrafen - införa en regel som anger att utmätning och 

betalningssäkring i princip viker för ett förverkande. Ett fall då undantag 

från denna huvudregel kan vara befogat är det i remissprotokollet särskilt 

nämnda (S. J 23 0, att utmätningen (eller betalningssäkringen) har verk

ställts före brottet. Möjligheten till undantag även i andra fall bör hållas 
öppen. 

I enlighet med det anförda föreslår lagrådet att som nytt fjärde stycke tas 
upp en regel med följande lydelse: "Sådan rätt som har vunnits genom 

utmätning eller betalningssäkring upphör, om egendomen förklaras förver
kad, såvida ej av särskild anledning förordnas att rätten skall bestå." 

Förslaget föranleder, om det godtages. en jämkning av sista stycket av 

övergångsbestämmelserna. 

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken 

15 kap. 

I§ 

En av förutsättningarna för paragrafens tillämplighet enligt den föreslag

na lydelsen är att "det skäligen kan befaras att motparten genom att 
avvika, skaffa undan egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala 
skulden··. De åtgärder från gäldenärens sida som anges är - frånsett några 

språkliga avvikelser - beskrivna på samma sätt i paragrafens nuvarande 
avfattning. Ordalagen leder närmast tanken till illqjala förfaranden av 

gäldenären. Förarbetena till det nuvarande stadgandet ger inte något klart 
besked huruvida detta varit avsikten eller inte. Något prejudicerande avgö
rande i frågan finns inte och lagrådet har inte heller tillgång till material 

som belyser domstolarnas tillämpning av stadgandet i denna del. I den 

juridiska litteraturen finns emellertid uttalanden som stöder en vidsträck-
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tarc tolkning än ordalagcn synes ge grund för. !Set. ex. Giink m. fl .. Nya 

riittcgångshalken. s. 153. och Ekellif. Riittegilng lll. 3 uppi. s. Ul. I 

rcmisspwtokollet f(irekommer uttalanden som ansluter sig till den mera 

vidsträckta tolkningen av stadgandet. hiredragande dcpartcmcntschcfen 

anför sålunda (s. 1311. att del inte nödviindigtvis behöver vara fritga om 

nagot dirt:kt illojalt förfarande från gäldcniircns sida. utan att det iir till

riickligt att denne. t. ex. pä grund av ett triingt ekonomiskt lä!_!c. kan 

befaras använda sina tillg{mgar för ett ändamiil som iir honom mera angelii

get än att betala den aktuella skulden. 

Från saklig synpunkt finns det enligt lagradcts mening goda skäl för att 

utsträcka stadgandets tilliimplighet utöver iltgiirder som är av illojal art. 

Lagtexten bör emellertid jiimkas sii att detl:.i syfte kommer till klart ut

tryck. En lösning som i och för sig kan överviigas är att. efter förebild av 

betalningssiikringslagcn. föreskriva att det skall föreligga ""piitaglig risk for 

att giildcnären inte kommer att betala fordringen ... Mot detta kan dock 

invändas att denna formulering skulle leda Hingre än vad som enligt remiss

protokollet avsetts. Den lösning som valts i betalningssiikringslagcn ffir 

dessutom ses mot hakgrund av de speciella förhf1llanden som diir n.:glcras. 

något som understrukits i förarbetena till lagen lprop. 1978179: ~8 ~ .. 115). 

Lagrådet har därför stannat för en medelväg. som innebär att gäldenärens 

förfarande beskrivs med det mera neutrala uttryckssiittel ""sätter sig ur 

stånd att betala skulden"" i stället för del föreslagna ""genom att avvika"" 

etc. Härigenom torde det bli klart att det förutsätts ett handlande - eller en 

underlåtenhet - från gäldenärens sida men att hans åtgöranden inte behö

ver vara dikte~e av någon sahotageavsikt. Lagrftdet föreslår att paragra

fen omformuleras på sätt nu anförts. Motsvarande ~indring bör göras i 26 

kap. I*· Om lagrådets förslag inte godtas bör i vai:ie fall en språklig 
jämkning gi}ras så alt "'förfara .. skjuts in omedelbart före orden '"p~1 annat 

sätt'". 

Även på en annan punkt vill lagrådet förorda en jämkning av den 

föreslagna lydelsen. Enligt förslaget får domstol förordna om kvarstad på 

'"så mycket av motpartens egendom att fordringen kan antas bli tiic;kt"". I 

den gällande lydelsen heter det i motsvarande del ""s[1 mycket - - - som 

svarar mot skulden"". Meningen med den ändrade lydelsen är att ocksi'.t 

förrättningskostnaderna för en hlivande utmätning skall heaktas; förrätt

ningskostnaderna går ju alltid före utmätningsfordringen. Det är emt!llertid 

inte lätt att läsa ut detta av den föreslagna lagtexten. Innebörden av 

stadgandet hlir klarare om man lägger till orden ""vid utmätning"" sist i 

paragrafen, vilket också gäller beträffande 26 kap. I*· I detta sammanhang 

hör erinras om hestämmelsen i 17 kap. 9* UB, som innebär att även 

kostnaderna för kvarstadsförriittningen kan bli att beakta vid utmätningen. 

Med anledning av vissa andra uttalanden i remissprotokollet under den

na paragraf vill lagrådet anföra följande. Såsom förklaring till uttrycket 

'"prövning i annan liknande ordning'" anförs (s. 130). att därmed avses en 
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sådan prövning snm kan anses ersiitta en domstolsprövning i tvistemiil. 

och som exempel niimns bl. a. priivning som skall iiga rum vid specialdom

stol. Härmed avses tydligtvis hl. a. arhetsdomstolcn och bostadsdomsto

lcn. Handläggningen vid dessa domstolar är emellertid "'riittcg{rng·· !se 

lagen (1974:371) om riittcgångcn i arhctstvistcr och lagen 11974: 108:.!l om 

bostadsdomstol I. Frågan iir inte bara av terminologiskt intresse utan har 

direkt betydelse för tilliimpningcn av andra stadganden i kapitlet. t. ex. 5 ~

Lagddet återkommer härtill under sistniimnda paragraf. 

I anslutning till nu berörda uttalanden anförs i remissprotokollct att det 

är tydligt att endast privatriittsliga fordringar omfattas. Detta pästf1endc är 

emt:llertid alltför kategoriskt. Det finns också betalningsanspråk av offent

ligrättslig natur. som realiseras pii samma siitt som privaträttsliga fordring

ar. Som exempel kan nämnas avgifter enligt lagen ( 1970: ::!44) om vatten

och avloppsanliiggningar och lagen ( 1976: 838) om allmänna fjärrvärmean

liiggningar samt lagen ( 1965: 54) om kommunala renhällningsavgifter. Det 

torde vara avsett att även fordringar av detta slag enligt det föreslagna 

stadgandet. på samma siilt som nu är fallet. skall kunna säkerställas genom 

kvarstad. Anspråk av delvis annan art än nu nämnts. vilka också kan 

säkerställas genom kvarstad. är sådana hetalningsansprttk som enligt 77 a ~ 

upphördslagen riktas mot företrädare för juridiska personer. Här kan ock

så betalningssäkring komma i friiga lprop. 1978179: ::!8 s. 143). 

I första stycket av förevarande paragraf upptas hestiimmelser om hehö

rig domstol för prövningen av friiga om åtgärd enligt kapitlet. För fall då 

rättegång ej är anhängig anges. att i fråga om behörigheten skall gälla vad 

som är föreskrivet om tvistemål. Med denna forumregel uppniis att fråga 

om åtgärden skall upptagas av domstol som är hchörig att pröva det 

anspråk som säkerhetsåtgärden skall trygga. Den föreslagna bestämmelsen 

omfattar emellertid enligt sin lydelse även vad som giiller om inskränkning 

i domstols hehörighet. Den medför därför att någon behörig domstol inte 

anges för de fall då huvudsaken är undandragen domstols prövning. så som 

fallet ärt. ex. vid tvist som skall upptagas av statens va-nämnd eller prövas 

av skiljemän. En sådan inskränkning i hehörigheten är inte förenlig med 

förslagets syfte. Föredragande statsrådet uttalar också att vad 10 kap. RB 

innehåller om att en domstol inte är behörig att upptaga vissa tvister inte 

skall tillämpas. 

För att det angivna syftet skall nås torde det vara e1forderligt att stad

gandets lydelse jämkas så. att undantag uttryckligen görs i fråga om till

lämpningen av bestämmelser som inskränker behörigheten i fall då ansprå

ket skall prövas i annan ordning än inför domstol. Görs ett sådant undantag 

skulle innebörden av stadgandet. såsom torde vara avsett med det remitte

rade förslaget. hli att fråga om säkerhetsåtgärden upptas av den domstol 

som - enligt bestämmelserna i 10 kap. RB eller annan lag som reglerar 



Prop. 1980/81: 84 Lagn/dcts _\·ttrunde 412 

domstols hehörighet - skulle vara hehörig att pröva huvudsaken t•m inte 

särskild ordning giillt för den prövningen. 

Lagrådet förestär med hänsyn till vad nu anförts att andra meningen i 

första stycket får lydelsen: "Är rättegiing ej anhängig. gäller i fritga om 

behörig domstol vad som är föreskrivet om tvistemål; dock skall vad som 

sägs om inskränkning av domstols behörighet i fri!ga om tvist som skall 

upptagas i annan ordning än inför domstol ej tillämpas." 

Enligt det föreslagna tjiirde styået i paragrafen skall betriiffandi:· hand

läggningen av fråga om beviljande av en iitgiird enligt I, 2 eller J ~ d{1 

rättegång ej är anhängig tilliimpas vad som gäller när en sådan fråga 

uppkommer i rättegång. i den mån inte de i paragrafen meddelade siirskilda 

bestämmelserna är tillämpliga. I andra meningen i samma stycke föresl~1s 

en särskild bestämmelse angående prövningen av sökandens kostnadser

sättning. Denna bestämmelse m:h vad som i n:missprotokollet uttalas om 

ersättning till motrmrten för kostnader ger vid handen. att kostnadsfrt1-

gorna bedömts såsom om domstolen vid avgörandet av fri1ga om 

säkerhetsåtgärd inte beslutar i en fråga i pilgäende rättegång utan skiljer 

målet från sig genom slutligt beslut. En slidan uppliiggning av hesti\mmel

serna om behandlingen av frågor om siikerhetsåtgärd synes ägnad att 

komplicera tillämpningen. Enligt lagrådets mening skulle tilliimpningen 

underlättas, om regleringen av kostnadsfrågorna sker friin samma utg[ings

punkt som när det gäller regleringen i övrigt enligt förevarande ~.tycke. 

dvs. kostnadsfrågorna behandlas pil samma sätt som kostnadsfrågor i 

samband med säkerhetsåtgärder som uppkommer i rättegång. 

Utformas bestämmelserna i enlighet härmed blir en särskild regel an

gående sökandens kostnader ej behövlig, eftersom kostnadsansprilk i en 

rättegängsfråga av förevarande slag inte prövas separat ( 18 kap. 14 ~ andra 

stycket RB); beträffande kostnader i högre rätt hlir 18 kap. 15 * andra 

stycket RB att tillämpa. För all tillgodose vad som enligt förslaget iir avsett 

att gälla för sökandens motpart krävs emellertid en uttrycklig bestämmelse 

om att motparten skall kunna fä kostnadsanspräk prövat. Sådan prövning 

får ske med tillämpning av bestämmelserna i 18 kap. RB. 

När i första meningen i stycket talas om "handläggningen .. av fråga om 

åtgärd synes däri i och for sig kunna inbegripas iiven frågor om kostnader 

för förfarandet. För att det klart skall framgå att bestämmelsen. såsom 

lagrådet förordar, skall ha ett vidare tillämpningsområde än vad som avses 

med det remitterade förslaget torde dock ordet "handläggningen" bmpli

gen utbytas mot "behandlingen". 

Den här förordade ordningen för behandlingen av kostnadsfrågor med

för att en sökande. som fått bifall till sitt yrkande om säkerhetsåtgärd. inte 

kan tillerkännas ersättning för sina kostnader i de fall då någon talan inte 

väcks. Har rättshjälp beviljats part följer av 32 § rättshjälpslagen att fråga 

om ersättningsskyldighet enligt 31 * rättshjälpslagen inte aktualiseras förr

än rätten. när rättegång inletts. genom slutligt avgörande skiljer sakf:n från 
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sig. Den föreslagna möjligheten att tillerkiinna sökandens motpart ersiitt

ning för kostnader bör emellertid medföra att beslut i friiga om skyldighet 

att ersätta rättshjälpskostnadcr for meddelas niir riitten avgör fri1gan om 

siikcrhetst1tgärden. Hestiimmdse härom bör upptagas i 32 ~ rättshjiilpsla

gen. 

I förslaget upptas inga bestämmelser om hamlliiggningen av frilga om 

hävande av säkerhetsätgiird enligt 8 ~i fall dfi riittegiing ej är anhiingig. För 

behandlingen av sådan fräga torde kunna gälla vad som föreslagits i före

varande paragrafs fjärde stycke. Dess bestämmelser torde därför böra ges 

en så allmän avfattning att de iiger tillämpning inte endast när fräga är om 

beviljande av säkerhetsåtgärd. Härigenom blir det också klart att talan mot 

rättens beslut skall föras enligt de regler som gäller för beslut under 

rättegången. 

Med hänsyn till vad nu anförts föresl{ir lagd1det att f]iirde stycket i 

paragrafen får följande lydelse: 

"'Beträffande behandlingen i övrigt av fråga angående en åtgärd som 

avses i I. 2 eller J * då rättegång ej är anhängig tillämpas vad som gäller när 

en sådan fråga uppkommer i rättegång. Yrkande av sökandens motpart om 

ersättning för kostnad får dock prövas i samband med avgörandet av 

frågan om åtgärden." 

H 
En kvarstad eller en åtgärd enligt J ~ som beviljats innan talan väckts 

skall enligt 7 * återgå om talan ej väcks inom en månad från beviljandet. I 

remissprotokollet (s. 138) uttalas att talan skall gå ut på att erhålla en dom 

eller ett beslut som kan verkställas. Av uttalandet följer att även vid sådan 

tvist om bättre rätt till viss egendom. där enligt 2 * kvarstad kan komma i 

fråga, den kvarstadssökande partens anspråk skall innehålla ett krav på 
fullgörelse, exempelvis ett krav att motparten skall lämna från sig den 

egendom. vartill sökanden påstår bättre rätt. All kvarstad inte skulle 
kunna komma i fråga vid en fastställelsetalan utan något fullgörelsemo

ment framgår emellertid inte av ordalydelsen i den föreslagna 2 *· Denna 
uppställer sålunda inte något hinder mot ell kvarstadsbeslut exempelvis i 

sådana fall då den som påstår bällre rätt till egendom. som annan innehar, 
inte har något behov av fullgörelse. därför all besillningen av egendomen 

inte skall ändras även om talan vinner hifall. Den kvarstadssökandes talan 

går då endast ut på alt få den bättre rätten fastställd. med den effekten att 

alla de rättsregler som skyddar samma rätt - det må vara äganderätt eller 

någon hegränsad sakrätt - automatiskt träder till utan några särskilda 

verkställighetsåtgärder. Ett kvarstadsbeslut kan emellertid också i nu be

rörda fall ha betydelse för den part som påstår bättre rätt i det att kvarsta

den hindrar motparten från att utnyttja den rätt han faktiskt innehar till 

förfång för kvarstadssökanden. Såsom framgår av exemplet kan det endast 

vara fråga om undantagssituationer när en förbudstalan inte är sakligt 

påkallad. 
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Lagrädet konstaterar sammanfattningsvis att den föreslagna::!~ ger miij

lighet att använda kvarstad även när fr{iga endast är om faststiillelsetalan. 

Eftersom emellertid krav p[1 risk för skador för kvarstadssökanden genom 

något förfarande av motparten alltid skall gälla synes det inte behöva 

befaras att en tilHimpning av paragrafen efter dess lydelse skulle leda till 

kvarstadsingripanden i andra fall av fastställelsetalan än diir åtgärden har 

en funktion att fylla. 
I paragrafens andra stycke föreskrivs att ätgärden omedelbart skall 

återg{i om talan inte väcks enligt vad som s;igs i första stycket. dv~ .. inom 

en månad. Bestlimmclsen torde uvse ocksfi situationen efter cl\ interimis

tiskt beslut. när talan inte väcks inom den föreskrivna tiden. Avlihes det 

interimistiska beslutet inom en månad av ett slutligt beslut skall. si:islHTI 

anförs i remissprotokollet. tiden för talans väckande räknas fri'm det slut

liga beslutet. 

8 ~ 

Enligt den föreslagna paragrafens första stycke skall en beviljad säker

hetsåtgärd omedelbart hävas om vissa i stadgandet angivna förhållanden 

inträffat. Förutom att säkerhet ställs eller den talan som har viickts i själva 

saken återkallas eller förfaller nämns som hävningsgrund att det annars ej 

längre finns skäl för åtgärden. Stycket överensstämmer i allt vä~.entligt 

med nuvarande 6 § första stycket första meningen. Som exempel på hiiv

ningsgrunder som inte särskilt anges i lagtexten nämns i remissprotokollet 

(s. 139). att sökanden medger att säkerhetsåtgärden återgår och all den 

som hlivit föremål för kvarstad för fordran försälls i konkurs. Båda dessa 

fall skulle alltså falla in under ullrycket "det annars ej längre finns skäl för 

åtgärden ... Vad gäller konkursfallet har föredragande departementschefen 

uttryckt sig så, att det bör "i princip krävas ell särskilt beslut för att 

kvarstaden skall upphöra att gälla". Delta komprimerade ullryck skall 

uppenbarligen inte uppfattas på det sättet, att kvarstadsbeslutet i vissa fall 

skulle upphöra automatiskt i och med konkursbeslutet. Meningen måste 

antas vara att det alltid skall krävas ett särskilt hävningsbeslut för att 

kvarstaden skall falla men att prövningen ibland kan leda till att kvarstaden 

får bestå trots konkursen. 

De i remissprotokollet berörda medgivande- och konkursfallen berördes 

också av processlagberedningen i motiven till nuvarande regler i 1.5 kap. 

6 § ISOU 1938: 44 s. 205). Vad beredningen där uttalat tyder närmast på att 

beredningen menat att säkerhetsåtgärden upphör automatiskt genom med

givandet eller konkursbeslutet. Hur uttalandet skall uppfattas synes emel

lertid inte helt klart. 
Enligt lagrådets mening föreligger goda skäl för den ståndpunkt som 

intagits i remissprotokollet. Ståndpunkten är väl förenlig med lagtexten. 

Att kräva ett hävningsbeslut i ifrågavarande fall är ägnat att ge större 

stadga åt systemet och kan inte anses betungande vare sig för parterna 
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eller fiir 1.hlfnstolcn. Det hiir 1H:ksii piipekas att de sedan 1972 giillande 

reglerna i 24 * konkurslagen - vilka innehiir hl. a. att verkstiillighcten av en 

fiire konkursen skedd utmiitning i prim:ip skall fortg<i iiven efter konkur.;

beslutet - i n;1gon miin ;indra! de forutsi1ttningar som prncesslaghcred

ningen hade att utg;I ifr;111. Lagriidet kan allh;i med ovan angivna förtydlig

ande ansluta sig till den stf111dpunkt som intagits i remissprotokollet. 

1-dgan om hiivande skall enligt det föreslagna andra stycket i paragra

fen. niir riittegiing inte är anhiingig. prövas av den domstol som har heviljat 

f1tgärden. I motiven anförs h. 140) att hiivningsfri1gan skall prövas av 

vederhiirande undcrrätt iivcn om fögiirden har beviljats av en överinstans. 

I sak har lagriidet inget att invända mot denna ståndpunkl. Lagtexten 

miiste dock iindras sil att syftet kommer till klart uttryck. l .agr{1det filresliir 

därför att uttrycket '"den domstol som har beviljat i1tgärden" utbyts mot 

'"den domstol som först har prövat frågan om åtgiirden". 

I anslutning till den föreslagna 8 *tar föredragande statsr:'tdet upp frågan 

hur länge en säkerhetsil.tgiird kan och hör bestii. Problemet aktualiseras när 

riitten i samband med m;llcts avgörande prövar frilgan om siikerhetsåtgiird. 

Processlagberedningcn har berört också detta problem h. 205 ). Enligt 

beredningen !'ynt~s säkerhetsätgärden - i fall då den inte hävs - biira hestil 

''till dess domen vunnit laga kraft eller eljest kan verkstiillas eller högre 

rätt förordnar annorledes"'. Frfigan har sedan dess varit omstridd i doktri

nen t se I. ex. ii ena sidan Hellners i SvJT 1979 s. 137. vilken i princip 

ansluter sig till processlagheredningens ståndpunkt, och ii andra sidan 

Beck-Friis i SvJT 1962 s. 63 och Ekelöf. Riittegång 111. 3 uppi, s. 13. vilka 

båda företräder en ständpunkt som i huvudsak överensstämmer med vad 

föredragande statsrådet uttalat i det föreliggande remissprotokollet). 

Enligt lagrådets mening talar starka praktiska skiil för det förfarande 

som rekommenderas i remissprotokollet. Nftgot hinder häremot kan enligt 

lagrådets mening inte anses föreligga vare sig med hänsyn till stadgandets 

avfattning eller från allmänna processrättsliga synpunkter. Lagrådet vill 

emellertid göra det förtydligandet all, när i remissprotokollet talas om att 

en säkerhetsåtgärd som regel inte bör "hävas" förrän någon kortare tid 

förflutit. med det citerade uttrycket siikerligen inte åsyftas att domstolen 

skall behöva meddela ett särskilt beslut. Meningen är uppenbarligen att 

domstolen. när den skiljer sig från målet, skall kunna föreskriva att åtgär

den skall bestå viss tid efter domens meddelande. Åtgärden upphör all 

gälla utan vidare när tiden gått till ända eller verkställighet av domen 

dessförinnan skett. 

I allmänhet torde tiden kunna sättas förhållandevis kort. Syftet är endast 

att säkra verkställighet när det föreligger risk för att, om säkerhetsåtgärden 

upphör, gäldenären hinner vidta åtgärder så all verkställighet blir menings

lös. När det gäller kvarstad i brottmål 126 kap. RB) har ibland föreskrivits 

anmärkningsvärt långa tider för all t. ex. möjliggöra verkställighet av 

hötesdomar. Förklaringen härtill torde vara det tidsödande indrivningsför-
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farandet i dessa fall med sammanstiillande och ulsiindandc av \akörcs

längder. Det förtjänar diirför påpekas att verkstiillighet undantagsvis kan 

ske enbart på grundval av den lagakraftvunna domen (jfr prop 1978179:40 s. 

33 l. 

17 kap. 14* 

Med stöd av denna paragraf kan riitten genom särskilt förordnande 

medge verkställighet av dom utan hinder av att den inte äger laga kraft. 

Niir förtida verkstiillighet skett med stöd av sådant förordnande och do

men därefter upphävs av högre instans blir 3 kap. 22 !i UB tillämplig. dvs. 

redan vidtagen åtgärd för verkställighet skall såvitt möjligt återgå och for 

sökanden inträder skyldighet att ersätta skada som svaranden lidit genom 

verkställigheten. Rätten skall med stöd av nu föreslagna bestiimmelse i RB 

kunna uppställa krav att säkerhet skall ställas för eventuellt skadestånd till 

svaranden vid ändring av domen. Samma ordning skall enligt paragrafens 

tredje stycke gälla med avseende på editionsföreläggande m. m. 

På samma skäl som lagrådet angivit vid 10 § UBp, kan avfattningen av 

nu förevarande paragraf kritiseras i fråga om beskrivningen av skade

ståndssituationen. Lagrådet förordar därför att det skadestånd, för vilket 

säkerhet skall kunna föreskrivas i detta fall, anges i paragrafens första 

stycke med orden "skadestånd som parten kan bli skyldig att utge om 

domen ändras". 

26 kap. I !i 

Paragrafens lydelse bör. såsom lagrådet anfört vid 15 kap. I *.jämkas på 

sätt som föreslagits beträffande nämnda paragraf. 

30kap.12§ 

Vad lagrådet anfört under 17 kap. 14 § RB är tillämpligt också på verk

ställigheten av editionsföreläggande och dylikt i brottmål. Lagrådet föror

dar att lydelsen av 30 kap. 12 § andra stycket jämkas till överensstämmelse 

med vad som föreslagits under 17 kap. 14li RB. 

Övergångsbestämmelserna 

Stadgandet i punkt 4 har. enligt vad som utvecklas i remissprotokollet. 

tillkommit med tanke på att nuvarande regler om särskild kvarstad på 

framtida avkastning av fast egendom bortfaller. I linje med den princip som 

7 § UBp bygger på skall detta inte inverka på giltigheten av redan bc~viljad 

kvarstad. Motsvarande övergångsproblem uppkommer enligt lagrådets 

mening också i andra fall, t. ex. genom att skingringsförbud avskaffas som 

särskilt institut och förutsättningarna för åtgärd enligt 15 kap. 3 § RB blir 

snävare enligt de nya reglerna. Lagrådet kan här i huvudsak hänvisa till 

vad lagrådet anfört under 7 * UBp. 

I nära överensstämmelse med vad som förordats under sistnämnda 
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paragraf vill lagd1det föreslå att punkt 4 får följande lydelse: "Vad som 

föreskrivs i de nya bestämmelserna om förutsättningar för kvarstad eller 

annan liknande säkerhetsåtgärd inverkar ej på giltigheten av en säker

hetsåtgärd som har beviljats före ikraftträdandet. .. 

Det förtjänar framhällas att förhållandet mellan punkterna 4 och J i 

förevarande övergangsbestämmelser är detsamma som mellan 7 och JJ ~~ 

U Bp. Även i den delen kan hänvisas till vad lagrådet anfört under 7 ~ lJ Bp. 

Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429) 

Godtages vad lagrådet föreslagit beträffande 15 kap. 5 § fjärde stycket i 

förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken bör. såsom lagrådet anfört 

vid förslaget, i 32 § rättshjälpslagen upptagas en bestämmelse om att. då 

rättegång ej är anhängig. beslut i fråga om skyldighet att ersätta rättshjälps

kostnader får meddelas när rätten avgör fråga om säkerhetsåtgärd. Be

stämmelsen. som har avseende på rättshjälpskostnader för sökandens 

motpart. torde kunna upptagas i en andra mening med förslagsvis följande 

lydelse: "Detsamma skall gälla när rätten. då rättegång ej är anhängig, 

avgör fråga om åtgärd enligt 15 kap. I. 2 eller 3 § rättegångsbalken." 

Då rätten vid avgörandet av fråga om säkerhetsåtgärd inte har att pröva 

någon fråga om sökandens kostnader kommer - i fall då rättegång ej 

anhängiggöres - något beslut om betalningsskyldighet beträffande rätts

hjälpskostnader som kan ha uppkommit på sökandens sida inte att medde

las. Anspråk på ersättning för arbete som biträde enligt rättshjälpslagen åt 

sökanden kan ha nedlagt i fråga om säkerhetsåtgärden får. om rättegång ej 

kommer till stånd. fastställas av rättshjälpsnämnden. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978: 880) om betalningssäkring för 

skatter, tullar och avgifter 

12 § 

Enligt den föreslagna lydelsen av denna paragraf anges fullföljdsordning

en vid talan mot beslut som rör verkställigheten av beslut om betalnings

säkring genom en hänvisning till utsökningsbalken utan närmare anvisning 

om vilka bestämmelser däri som blir tillämpliga. För själva verkställighe

ten gäller enligt 10 och 11 §§i förslaget vad som föreskrivs om utmätning i 

vissa lagrum i balken. Det kan då ligga nära till hands att anta att också i 

fullföljdshänseende skall gälla de bestämmelser i balken som hänför sig till 

utmätning. Detta torde dock inte ha varit avsikten. Enligt lagrådets mening 

skulle vad som avses gälla för fullföljd av talan framgå klarare om hänvis

ningen till UB utformades mera preciserat, nämligen som en hänvisning till 

balkens bestämmelser om talan mot beslut angående kvarstad. Härigenom 

skulle bl. a. göras klart att fullföljdsförbudet enligt 18 kap . .5 § UB i fråga 

om beslut om rättelse av kvarstad får giltighet också vid verkställighet av 

betalningssäkring. 
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I enlighet med det anförda föreslår lagrådet följande lydelse av 12 ~: "I 

fråga om talan mot beslut som rör verkställigheten tilHimpas vad som enligt 

utsökningsbalken gäller beträffande kvarstad för fordran." 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

B. Förslagen i remissen den 28 juni 1979 i de delar i vilka lagdldet ej 
redan avgivit yttrande' 

1 Lagrådets yttrande i denna del återfinns i prop. 1980/81 :88 med förslag till hand
räckningslag m. m. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

S/11tprotokoll 419 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1981-01-15 

Närvarande: statsministern Fälld in. ordförande. och statsriidcn Ullsten. 

Bohman. Wikström. Friggebo. Mog;ird. Dahlgren. Asling. Siider. Krön

mark. Johansson, Wirten, Holm. Andersson. Boo. Winberg, Adelsohn. 

Danell. Petri. Eliasson 

Föredragande: statsrådet Winberg 

Proposition med förslag till lag om införande av utsökningsbalken m. m. 

Anmälan av lagrådsyttrande 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

I. lag om införande av utsökningsbalken. 

2. lag om ändring i lagen (1899: 12 s. 9) om verkställighet i visst fall av 

utländsk domstols beslut, 

3. lag om ändring i lagen ( 1936: 79) om erkännande och verkställighet av 

dom som meddelats i Schweiz, 

4. lag om ändring i lagen (1977: 595) om erkännande och verkställighet 

av nordiska domar på privaträttens område, 

5. lag om ändring i lagen ( 1939: 6) om frihet från kvarstad och sking
ringsförbud för vissa luftfartyg, 

6. lag om ändring i lagen ( 1936: 320) om skydd mot vräkning vid arbets

konflikter. 
7. lag om ändring i föräldrabalken. 

8. lag om ändring i lagen ( 1924: 322l om vård av omyndigs värdehand
lingar, 

9. lag om ändring i lagen (1937: 81) om internationella rättsförhållandcn 

rörande dödsbo. 
10. lag om ändring i jordabalken. 

11. lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyres

nämnder, 

12. lag om ändring i jordförvärvslagen ( 1979: 230). 

13. lag om ändring i lagen ( 1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet 

m.m .• 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträdc den 5 juni 1980. 
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14. bg om ändring i lagen< 1916: 1561 om vissa inskränkningar i rätten 

att förvärva fast egendom m. m .. 

15. lag om ändring i lagen ( 1925: 221 I om bulvanförhållande i fråga om 

fast egendom. 

16. lag om ~indring i lagen (1959: 517) om förhingning av tiden för vissa 

servitut. 

17. lag om ändring i lagen (1949:6581 om inlösen i vissa fall av rätt till 

gruva m. m., 

18. lag om ändring i expropriationslagen ( 1972: 7191. 

19. lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970: 9881. 

20. lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, 

21. lag om ändring i lagen (1933: 269) om ägofred. 

,, lag om ändring i lagen (1952: 166) om häradsallmänningar. 

23. lag om ändring i lagen 11952: ln7) om allmänningsskogar i Norrland 

och Dalarna. 

24. lag om ändring i lagen ( 1919: 426) om flottning i allmän flottled. 

25. lag om ändring i lagen ( 1915: 2181 om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område. 

26. lag om ändring i lagen ( 1845: 50 s. I) om handel med lösören. som 

köparen låter i säljarens vård kvarbliva, 

27. lag om ändring i konsumcntkreditlagen ( 1977: 981 I. 

28. lag om ändring i lagen ( 1978: 599) om avbetalningsköp mdlan nä

ringsidkare m. Il .. 
29. lag om ändring i lagen ( 1927: 771 om försäkringsavtal. 

30. lag om ändring i lagen < 1927: 56) om nedsättning av pengar hos 

myndighet, 

31. lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommt:n hand

ling, 

32. lag om ändring i lagen ( 1972: 180) om avrundning av vissa fordringar 

till helt krontal, m. m .. 

33. lag om ändring i förmånsrättslagen ( 1970: 979). 

34. lag om ändring i lagen (1966:4541 om företagsinteckning, 

35. lag om ändring i sjölagen ( 1891: 35 s. I ) , 

36. lag om ändring i lagen ( 1955: 2:?7) om inskrivning av rätt till luftfar

tyg, 

37. lag om ändring i lagen ( 1955: 229) i anledning av Sveriges tillträde till 

1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfar

tyg, 

38. lag om ändring i luftfartslagen ( 1957: 297), 

39. lag om ändring i växellagen I 1932: 130), 

40. lag om ändring i ehecklagen (1932: 131). 

41. lag om ändring i aktiebolagslagen ( 1975: 1385). 

42. lag om ändring i lagen ( 1970: 596) om förenklad aktiehantering. 

43. lag om ändring i lagen ( 1934: 239) om bulvanförhållande i fråga om 

aktier i vissa bolag, 
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44. lag om ändring i patentlagen ( 1%7: 8371. 

45. lag om ändring i mönstcrskyddslagen ( 1970: 485). 

46. lag om ändring i växtföriidlarriittslagen ( 1971: 392). 

47. lag om ändring i brottsskadelagen ( 1978: 413l. 

48. lag om ändring i tralikskaddagen 11975: 1410). 

49. lag om ändring i lagen ( 1967: 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor. 

50. lag om ändring i förordningen ( 196 7: 666) om tilliigg till vissa trafik

livräntor. som utgår av statsmedel. m. m .. 

51. lag om ändring i lagen ( 1973: 2 \4) om tillägg till vissa ansvarslivr~in

tor. 

52. lag om ändring i kungörelsen (]971: 141 om tillägg till vissa statliga 

skadelivräntor, m. m .. 

53. lag om ändring i konkurslagen ( 1921: 225). 

54. lag om ändring i lagen ( 1970: 741) om statlig lörn:garanti vid konkurs. 

55. lag om ändring i brottsbalken. 

56. lag om ändring i rättcgångsbalkcn, 

57. lag om ändring i lagen (]929: 145) om skiljemän. 

58. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429). 

59. lag om ändring i lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister. 

60. lag om ändring i förvaltningslagen ( 1971: 290). 

61. lag om ändring i lagen ( 1970: 215) om arbetsgivares kvittningsrätt. 

62. lag om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring. 

63. lag om ändring i rennäringslagen (1971: 4371. 

64. lag om ändring i lagen (1972: 262) om understödsföreningar. 

65. lag om ändring i lagen ( 1976: 206) om felparkeringsavgift. 

66. lag om ändring i förfogandelagen ( 1978: 262). 

67. lag om ändring i uppbördslagcn ( 1953: 272). 

68. lag om ändring i lagen (1978: 880) om betalningssäkring för skatter. 

tullar och avgifter. 

69. lag om ändring i lagen ( 1978: 8821 om säkerhet för skattefordringar 

m.m .. 

70. lag om ändring i lagen ( 1958: 295) om sjömansskatt. 

71. lag om ändring i lagen t 1968: 4301 om mervärdeskatt. 

72. lag om ändring i vägtrafikskattelagen t 1973: 601 I. 

73. lag om ändring i lagen ( 1976: 339) om salu vagnsskatt. 

74. lag om ändring i lagen ( f959: 552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring, m. m. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Förslaget till lag om införande av utsökningsbalken 

I 5 § första stycket andra meningen i förslaget till lag om införande av 

utsökningsbalken (UBp) föreskrivs beträffande mål som överexekutor 

övergfmgsvis skall handlägga efter ikraftträdandet av utsökningsbalken 

28 Ri/;sdaf!en /980181. I sam/. Nr 84 
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1 U Bl att iildrc lag giilkr i fr;iga tim förfarandet m..:n de nya hest~immelserna 

i fri\ga om mälens prövning i sak. om inte annat föreskrivs i U Hp. Betriif

famk mill som iir anhiingiga hos krnnofogdemyndigheten vid U B:s ikraft

trädande eller som iivercxckutor enligt 5 ~ andra stycket överHimnar till 

kronofol,!.demyndighetcn for handliiggning anges i 6 !i att lJ A:s hesUimmcl

ser gäller i fråga om silväl förfarandet som målens prövning i sak. om inte 

annat föreskrivs i lJ Bp. 

Lagrådet. som inte har någon erinran i sak mot denna reglering. har 

framhållit att det redan av bestämmelsen i I § om lJ B: s ikraftträdande 

följer al! de nya bestämmelserna skall tillämpas efter ikraftträdandet även i 

fråga om mål som har anhängiggjorts före ikraftträdandet. om inte annat 

föreskrivs. Det synes därför inte behövligt att i uttryckliga bestämmelser 

slå fast att UB:s regler skall gälla. Den föreslagna lydelsen av 5 och 6§§ 

kan enligt lagrådet snarast verka vilseledande genom att den ger intryck av 

att de undantag som skall giilla regleras uttömmande i U Bp, vilket inte är 

fallet. Lagrådet föreslår däifor att 5 § första stycket andra meningen be

gränsas till att ange att äldre lag giiller i fråga om förfarandet och att 6 § 

utgår. 

Med anledning härav vill jag framhålla att det visserligen är riktigt att det 

i och för sig inte behövs någon uttrycklig föreskrift om att U B:s regler efter 

ikraftträdandet skall tillämpas även i mål som var anhängiga vid ikraftträ

dandet. I fråga om mål som övergångsvis handläggs av överexekutor skall 

emellertid under alla förhållanden tas upp en bestämmelse i 5 §om att äldre 

lag tillämpas i fråga om förfarandet. Det är då naturligt att en bestämmelse 

också meddelas om vilka föreskrifter som är tillämpliga i materiellt hänse

ende. Lagrådets uppfattning att en sådan bestämmelse skulle kunna verka 

vilseledande kan jag inte dela. I stället anser jag att bestämmelsen bidrar 

till att undanröja eventuella oklarheter. Jag vill tillägga att avsikten är att 

övercxekutor i materiellt hänseende skall tillämpa inte bara de nya regler

na i lJ B utan också, när det är fråga om säkerhctsåtgärd eller handräck

ning, de nya reglerna i 15 kap. rättegångsbalken (R8) och handräckningsla

gen. 

Med anledning av lagrådets uttalande om vanskligheten av att dra en 

klar gräns mellan förfarandefrågor och sakfrågor i utsökningsmål vill jag 

påpeka att eftersom äldre lag skall gälla i fråga om förfarandet. denna fråga 

fördigger oavsett om en uttrycklig föreskrift meddelas om de nya bestäm

melsernas tillämpning på sakprövningen. 

Jag är sålunda inte beredd att låta nämnda föreskrift i 5 § i fråga om 

överexekutor utgå. Den bör dock förtydligas så att det klart framgår att 

inte bara U B utan också de nya reglerna i RB och handräckningslagen kan 

bli tillämpliga. Jag anser det vidare lämpligt att även motsvarandt~ över

gångsfrågor beträffande mål hos kronofogdemyndigheterna regleras ut

tryckligen. Detta torde underlätta kronofogdemyndigheternas handlägg

ning. Den föreslagna fi § bör således stå kvar. 
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Den .iiimkning av .'i* anura stycket andra meningen som lagriidet har 

förordat goutar jag. 

1-kträffande 7 § hitriider jag lagrildcts mening all heslut om verkstiillighct 

hör ullryckligen nämnas viu siuan av faktiska i1tgiirder och all till paragra

fen hör fogas ett nytt andra stycke av innehörd att de nya hestiimmelserna i 

RB och handriickningslagen om förutsiillningar for siikerhets{1tgiird eller 

hanuräckning inte inverkar p{1 giltigheten av handräckning som har hevil

jats enligt U L. sävida inte annat föreskrivs i U Hp. De uttalanden angående 

innebörden av 7 * som lagrådet har gjort föranleder inte niigon erinran frfm 

min sida. 

Vad lagddct har anfört om UB:s tillämpning viu verkstiillighet av Je 

cxekutionstitlar som anges i 12- I .'i** ansluter jag mig till. Jag godtar ocks{1 

den jiimkning av 10 * i förtydligande syfte som lagrådet har föreslagit. 

I fråga om övergångsbestämmelserna till 4 kap. U B har lagrådet förordat 

dels att bestämmelsen i 18 §angående självrättelse får utgå såsom onödig. 

dels att det tas upp uttryckliga övergångsbestämmelser till reglerna i 4 kap. 

JO§ tredje stycket U B om anstånd med utmätning och 30 * om tidpunkten 

för inträdet av förmånsriitt på grund av utmätning. Lagrådet har hiirvid 

anslutit sig till de ståndpunkter i sak som har uttalats i remissprotokollet. 

Jag biträder lagrådets förslag såväl när det gäller slopandet av 18 * som 

beträffande ytterligare övergångsregler. Den nya övergångsbestämmelsen 

rörande anstånd bör betecknas 16*. hittillsvarande 16 och 17§* bör be

tecknas 17 och 18 ** och den nya övergångsbestämmelsen angåcnue inträ

det av förmånsrätt bör betecknas 19 *· Vidare föreslår jag att hittillsvaran

de 19 och W** förs samman till en paragraf. 20*. 
Jag delar lagrådets mening att det bör meddelas en övergångsbestäm

melse till 9 kap. IO * andra stycket U B såvitt avser avbetalningsköp som 

omfattas av den numera upphävda lagen ( 191.'i: 219) om avhetalningsköp. 

Bestämmelsen bör tas upp närmast efter 21 * i det remitterade förslaget. 

Till följd härav förskjuts numreringen av de närmast följande paragraferna. 

För att undgå alltför många förskjutningar föreslår jag att hestämmelserna i 

24 och 25 ** i det remitterade förslaget förs samman till en paragraf. 

betecknad 25 *· 

Vad lagrådet har anfört om innebörden i vissa avseenden av 35 § föranle

der inte någon erinran från min sida. 

Förslaget till lag om ändring i jordabalken 

Som lagrådet har påpekat bör i /9 kap. 21 § det fallet att kvarstad eller 

betalningssäkring har återgått utan särskilt heslut uttryckligen nämnas vid 

sidan av upphävande av sådan åtgärd. Jag biträder också lagrådets förslag 

till jämkning av andra stycket i övergångshestämmelserna. Avgörande för 

huruvida 6 kap. 12 ~ skall tillämpas i sin äldre lydelse bör alltså vara om 

fördelningssammanträdet hålls av överexekutor. 
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J<"cirslaget till lag om ändring i lagen (I IJ25: 221 >om huhanförhällande i fri1ga 

om fast egendom 

Jag godtar lagrildets förslag att h;invisningcn i // * till RB:s regler om 

hamlriickning ändras till att avse vad som i RB föreskrivs orn kvarstad. 

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1845: 50 s. I) om handel med liisör~n. 

som köparen låter i säljarens \'ard kvarbliH 

Lagrådet har förordat att den föreslagna fön.:skriften om kvap;tad i 3 ~ 

fiirsta stycket femte meningen jiimkas sil att den biittre övcrensstiimmer 

med giillande ordning. Jag bitriidcr detta förslag. 

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1978: 599) om avhetalningsköp mellan 

näringsidkare m. n. 

Beträffande bestiimmelsen i /6 * .fi"irsta stycket om talan mot heslut i 

fråga om handräckning har lagrådet vänt sig mot att hovrättens beslut skall 

kunna överklagas till högsta domstolen. Enligt lagrådets mening finns det 

inte skiil att avvika fran ett sedan liingc bestående tvfiinstanssystem. Jag 

kan ansluta mig till denna uppfattning. I lo ~första stycket bör diirför som 

en tredje mening tas upp en bestiimmelse om att talan inte för föras mot 

hovrättens heslut. 

Vad lagrådet i anslutning till /8 *har anfört om tilliimpning av handräck

ningslagen föranleder inte någon erinran friln min sida. 

Förslaget till lag om ändring i lagen I 1927: 85) om dödande av förlkommen 

handling 

Den föreslagna möjligheten att döda en handling som undanhålls vid 

utmätning eller i konkurs ger enligt lagrildets mening anledning till vissa 

betänkligheter. Om det föreligger ett verkligt behov därav. anser sig lagrå

det dock kunna godta den föreslagna ordningen. Med anledning härav vill 

jag framhålla följande. 

Som framgår av vad lagberedningen har anfört har det inträffat att 

utmätningsgäldenärer som har banktillgodohavande undanhåller bankbo

ken. Även om sådana fall ink torde förekomma i någon större utsträck

ning. får förhållandena anses motivera en särskild lagstiftningsåtgärd i 

fråga om presentationspapper vid sidan av de tvångsmedcl som står till 

buds enligt UH. 

De betänkligheter som kan anföras mot införande av en möjlighet till 

dödning av en undanhållen handling har. som lagrådet har nämnt. sin 

grund i en eventuell risk för att tredje man skall lida skada. Den frågan har 

behandlats utförligt i remissprotokollet. Som framgår av vad som sägs där 



Prop. 1980/81: 84 S/utprotokoll 425 

torde nämnda risk vara mycket liten. och för de fall di\ någon risk för skada 

bedöms föreligga i det enskilda fallt::t innehåller förslaget hestiirnmelser om 

siikerhet m. m. Det bör ocksä niimnas att UB. som ger möjlighet att utmäta 

en fordran eller riittighet som grundas på ett presentationspapper även niir 

handlingen undanhttlls. utgår från att handlingen skall kunna dödas i ett 

sådant fall. Jag anser sälunda att förslaget hör genomföras. Tilläggas kan 

att möjligheten till <lödning förutsätts fä betydelse främst pii så sätt att en 

illojal gäldenär avstår fran eventut:llu planer pa alt undanhi'1Jla en bankbok 

eller annat presentationspapper. 

Jag ansluter mig till lagrädets mening att tingsrätten kan ha anledning att 

utforma den offentliga stiimningen så att den täcker även det fallet att 

handlingen är förkommen. Så bör ske sfi snart det föreligger någon oklar

het huruvida handlingen undanhålls eller har förkommit. Det förhållandet 

att endast undanhållande niimns i sliimningen bör emellertid inte utgöra 

hinder mot att handlingen dödas. även om det vid iirendets fullföljande 

framstår som sannolikt att den i stället har förkommit. 

Beträffande bestämmelsen i / 2 a * andra stycket andra meningen - att 

tingsrätten i fråga om en utmätningssökande. som enligt 2 kap. 27 § U B iir 

befriad från att ställa säkerhet. skall kunna föreskriva att han är skyldig att 

ersätta en eventuell skada för tredje man - har lagrådet framhållit att 

sådan skyldighet inte bör inträda i andra fall än då sökanden har accepterat 

ansvaret som ett villkor för <lödning. Lagrådet har därför förordat att 

bestämmelsen ges den innebörden att tingsrätten skall som villkor föreskri

va att utmätningssökanden utfäster sig att ersätta skadan. En sådan änd

ring tillgodoser syftet med den föreslagna bestämmelsen. som utgår från 

att sökanden skall rn tillfälle att yttra sig innan tingsrätten föreskriver 

ersättningsansvar. Jag godtar alltså lagrådets förslag. Detta föranleder en 

mindre jämkning av tredje meningen i andra stycket. 

Enligt fjärde stvcket i 12 a ~ skall ett överskott som uppkommer vid 

utmätning avsättas i avvaktan på att den dödade handlingen företes eller 

att det på annat sätt blir utrett vem som har rätt till beloppet. Lagrådet 

anser att effekten av bestämmelsen kan ifrågasättas. eftersom något abso

lut krav på att handlingen företes inte kan uppstiillas för rätt att lyfta 

beloppet. Eftersom dödandet bygger på förutsättningen att utmätningsgäl

denären är rätt innehavare av fordringen. kan det dessutom enligt lagrådet 

inte krävas någon ytterligare utredning härom i fråga om ett överskott. 

Lagrådet anser därför att bestämmelsen kan avvaras. För egen del vill jag 

framhålla följande. 

Sedan en handling har dödats representerar den inte längre något värde 

för innehavaren. Bl. a. utgör dess företeende inte längre villkor för rätt att 

kräva betalning eller fullgörande av annan förpliktelse. En dödad handling 

som finns i behåll kan emellertid missbrukas av utmiitningsgäldenären. Det 

är därför lämpligt att handlingen om möjligt tas om hand eller förses med 

anteckning om betalningen. När något överskott inte uppkommer vid 
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utmiitning stilr knappast n[1gon möjlighet till huds för kronofogdemyndig

heten att förmå utmiitningsgiildeniiren att förete handlingen. Dän:mot kan 

den diskuterade bestämmelsen hidra till att handlingen företes i fall d{i 

utmätningen har liimnat ett överskott. Som ett ytterligare skiil för regeln 

vill jag tilfagga att det enligt min mening skulle framstå som stöt<:mde att 

utan vidare hctala ut överskottet till utmiitningsgäldenären. som ju förut

siitts undanhiilla handlingen. Aven om effeklt!n av bestiimmclscn torde 

vara begränsad. är jag därför inte heredd att låta den utgii. 

Vad lagriidet har anfört i frtiga om de niirmare forutsiittningarna för 

utbetalning av ett överskott för det fall att man har en hestämmelsc i saken 

ansluter jag mig till. Den föreslagna bestiimmelsen bör dföi'ör jiimkas. Det 

bör föreskrivas att ett överskott inte fär hetalas ut till utmiitningsg~ilde

niiren utan all den dödade handlingen företes eller att utrniitningsgälde

niiren gör sannolikt att han inte har handlingen i heh~11l. 

Förslaget till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970: 979) 

Jag bitriider lagrildets mening att till lagen hör fogas överg[mgsbestäm

melser med tanke på utmiitningar som har beslutats före ikraftträdandet. 

En mindre jämkning bör dock ske av den av lagrådet föreslagna lydelsen. 

Förslaget till lag om ändring i lagen I 1955: 227) om inskrivning av rätt till 

lurtfartyg 

Jag godtar lagrådets förslag att man i 41 .~ första stycket tredje meningen 

uttryckligen nämner återgång av kvarstad eller betalningssäkring utan 

särskilt heslut vid sidan av upphävande av sådan åtgärd. 

Fiirslaget till lag om ändring i lagen ( 1934: 239) om bulvanförhållande i fråga 

om aktier i vissa bolag 

Lagrådet har förordat att fullföljdsregeln i 10 .~ vidgas till att gälla alla 

beslut av kronofogdemyndigheten enligt 1934 års lag. Jag biträder detta 

förslag. vilket överensstämmer med den föreslagna besvärsbestämmelsen i 

12 §lagen om bulvanförhållande i fråga om fast egendom. 

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

I stället för den föreslagna bestämmelsen i 36 kap. 4 ~ tredje stycket om 

förverkande av den rätt som har vunnits genom utmätning eller betalnings

säkring har lagrådet ansett att det i ett nytt fjärde stycke bör föras in en 

regel om att sådan rätt över lag upphör utan vidare om egendomen förkla

ras förverkad, såvida inte domstolen av särskild anledning förordnar an-
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nat. Jag ansluter mig till detta förslag. Jag utgi!r hiirvid friln att en vcrk

stiilld utmätning eller hetalningssäkring iir kiind för den domstol som 

heslutar om förverkande. Det fi:ir anses iiligga iildagaren att upplysa diir

om. 

Niimnda iindring föranleder en jämkning av tredj1.: styd;.d i ii1·1·rgi/11gs

he.l'fii111111c/.1·cm11. 

J<'iirslaget till lag om ändring i rättcgångshalkcn 

Ht:triiffande 15 kap. I~ har lagrådet framh~tllit all det finns goda skiil för 

ståndpunkten all den åtgärd - däri inräknat underlatenhet - Mm giildcnii

r1.:ns sida som kan grunda kvarstad inte behöver v:ira av illojal art. Enligt 

lagrådet bör detta komma till klarare uttryck i lagtexten. Lagrildet för1.:slär 

därför alt förslagets lydelse ""genom att avvika, skaffa undan egendom 

eller på annat sätt undandrar sig all betala skulden .. ersätts med uttrycket 

"sätter sig ur ständ att betala skulden". Motsvarande ändring föreslås i 26 

kap. I~- Med anledning härav vill jag framhålla följande. 

Som framgår av remissprotokollet utgår förslaget från att det inte nöd

vändigtvis behöver vara fråga om ett direkt illojalt förfarande från gälde

n~irens sida för att kvarstad skall kunna beviljas. Å andra sidan är avsikten 

inte att varje åtgärd. varigenom gäldenären sätter sig ur ständ att betala 

den aktuella skulden. skall kunna grunda kvarstad. Den kvarstadsgrun

dande åtgärden bör sålunda vara sådan att den kan anses klandervärd. 

t. ex. genom att den kan bli föremål för återvinning i konkurs. Den av 

lagrådet förordade lydelsen torde därför föra for långt. Den åsyftade inne

börden är däremot enligt min mening väl förenlig med lydelsen av det 

remitterade förslaget. Denna överensstämmer också i princip med den 

nuvarande bestämmelsen. vilken inte heller torde anses innebära krav på 

något illojalt syfte från gäldenärens sida. Jag är därför inte beredd att godta 

lagrådets förslag till ändrad lydelse. Den remitterade lydelsen bör emeller

tid. som lagrådet i andra hand har förordat, jämkas något. 
Jag godtar den jämkning i förtydligande syfte av sista ledet i I* som 

lagrådet har förordat. Jag ansluter mig också till de uttalanden som lagrå

det i övrigt har gjort i anslutning till paragrafen. 

Beträffande regeln i 15 kap. 5 §första stycket andra meningen om forum 

för prövningen av en fråga om säkerhetsåtgärd när rättegång inte är an

hängig har lagrådet, för att förslagets syfte skall uppnås, förordat att 

undantag uttryckligen görs för bestämmelser som inskränker domstols 

behörighet i fall då anspråket skall prövas i annan ordning än inför dom

stol. Jag biträder detta förslag. Jag kan också godta lagrådets förslag till 

ändring av fjärde stycket i samma paragraf. Det innebär att första mening

en i stycket ges ett något vidare fillämpningsområde och att bestämmelsen 

i andra meningen angående ersättning för sökandens kostnader utgår och 

ersätts av en bestämmelse rörande motpartens kostnader. 
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I anslutning till 15 kap. 7 .li har lagriiuct berört ett uttalande i remis~.prnto

kollet om att talan. som skall viickas för att en beviljau siikerhctsiitgiiru 

skall bestii. skall gå ut på att erfoilla en uom eller ett tieslut som kan 
verkstiillas I friinselt fall dii del enligt lag åligger sökanden alt fiira talan i 

annan ordning än vid domstol). Lagrtldet framhiiller att lydelsen av:?* inte 

hindrar alt kvarstad till siikcrhet för tiättre riitt anviinds även vid fast ;;tällel

setalan. Enligt lagriidct kan behov av kvarstad undantagsvis fön:ligga i 
sådana fall. 

Vad lagriillet sålunda har anfört föranleder inte någon erinran frän min 

sida. Jag vill dock understryka att kvarstad enligt 2 * kan komma i fråga i 

samband med fastställelsetalan endast i särskilda undantagsfall. då sökan

den inte rimligen kan föra en talan som leder till ett verkställbart av.göran
de. 

Vad lagrädet har anfört om tillämpningen av andra stycket i "7 ~ vid 
interimistiska beslut föranleder inte n;'1gon erinran från min sida. 

Lagrådet har ansett att bestämmelsen i 15 kap. ~~ andra stycket om 

behörig domstol i fråga om hävande av en siikerhetsåtgärd, när rätiegång 

inte är anhängig, bör jämkas för att syftet skall komma till klart uttryck. 

Jag ansluter mig till lagrådets förslag. I bestämmelsen hör alltså anges att 

frågan i sådant fall prövas av den domstol som först har prövat frågan om 
fogärden. 

Jag godtar den jämkning i förtydligande syfte av 17 kap. 14 ~ första 

stycket som lagrådet har förordat. Detsamma gäller motsvarande jämkning 

av 30 kap. I 2 ~ andra stycket. 

Beträffande lagrådets förslag till jämkning av 26 kap. I§ får jag hiinvisa 
till vad som i det föregående har anförts i fråga om 15 kap. I§. 

Jag ansluter mig till lagrådets mening att punkt 4 i övcrgångs/Je:;tiimmel

sema bör vidgas till att gälla även annan säkerhetsåtgärd än kvarstad. 

Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429) 

Som har berörts i det föregående har lagrådet förordat att i 15 kap. 5 § 

fjärde stycket RB tas upp en bestämmelse om att motparten till den som 

har yrkat kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd skall kunna få ett yrkande 

om kostnadsersättning prövat i samband med avgörandet av frågan om 

säkerhetsåtgärd. när rättegång inte är anhängig. I anslutning härtill har 

Jagradet föreslagit att i 32 .~ rättshjälpslagen förs in en föreskrift om att 

beslut i fråga om skyldighet att ersätta rättshjälpskostnader får, då rätte

gång inte är anhängig, meddelas när domstolen avgör en fråga om säker

hetsåtgärd. 
I sak ansluter jag mig till lagrådets mening att domstolen vid avgörandet 

av frågan om säkerhetsåtgärd skall kunna pröva frågan om skyldighet att 

ersätta rättshjälpskostnader, när någon rättegång inte är anhängig. Enligt 

min mening behövs det dock inte någon särskild bestämmelse härom. 
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Avgörandet av frågan om säkcrhetsåtgärd när rällegång inte är anhängig 

får nämligen anses som ett avgörande av målet i den mening som avses i 
32 § rättshjälpslagen. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978: 880) om betalningssäkring för 

skatter, tullar och avgifter 

Jag godtar lagrådets förslag till ändring av besvärsbestämmelsen i 12 §. 

Det innebär att bestämmelsen hänvisar till vad som gäller enligt UB om 

talan mot beslut beträffande kvarstad för fordran. 

Utöver vad som har nämnts i det föregående bör vissa redaktionella 

ändringar göras i lagförslagen. 

2 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att anta de av lagrådet granskade förslagen med vidtagna ändringar. 

3 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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