Regeringens proposition
1986/87:86
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Regeringen fön.:slfir riksdagen att anta de förslag som har tagits upp
hifogade utdrag ur rcgaingsprntokullet den 12 februari I 987.

Vit regeringens viignar
/11g1·(1r

Carlsson
Sll'n \Vickhom

Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till en lag om införande av äktenskapsbalken och en lag om ikraftträdande av Jagen om samhors gemensamma hem
(sambolagen). Både äktenskapsbalken och samholagcn föreslås träda i
kraft den I januari 1988. Vid ikraftträdandet skall den nya lagstiftningen i
princip bli tillämplig i sin helhet även på äldre äktenskap och äldre samboförhållanden. För äktenskap som har ingåtts före år 1921 föreslås dock att
den äldre giftermålshalken i huvudsak skall fortsätta att gälla.
Härjiimte föresH1s följdändringar i ett stort antal lagar. De tlesta av dessa
följdiindringar iir av lagteknisk art. Ändringar av någon saklig betydelse
föreslås framför allt i brottshalken och försäkringsavtalslagen ( 1927: 77).
Sälunda förcsliis beträffande brottsbalke:-i hl. a. att bestämmelserna om
bodräkt skall upphävas. .Ä.ndringarna i försäkringsavtalslagen innebär
friimst att reglerna om jiimkning av förmånstagarförordnanden förenklas
och anpassas till den nya äktenskapslagstiftningen.

Lagförslagen i denna proposition har granskats av lagr[idet. Propositionen innehåller därför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 51).
lagdtdets yttrande (s. I 28) och föredragande statsrådets stiillningstaganden till lagrädets synpunkter (s. 142).
Den som vill ta del av samtliga skäl för lagförslagen m[1stc liisa alla
tre ddarna.

I

Rik.1dag<'11 /'i8M87. I .1aml. Nr 8n

Prop.
1986/87: 86

Propositionens lagförslag
1 Förslag till
Lag om införande av äktenskapsbalken
Härigenom föreskrivs följande.

Ikraftträdande m. m.
I §

Äktenskapshalkcn och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2 § Genom äktenskapsbalken upphävs. med den begränsning som följer
av denna lag, giftermålsbalkcn i Sveriges rikes lag och lagen ( 1959: 1571
med ~ärskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad.

3§

Om det i lag eller annan fö1fättning hänvisas till föreskrifter som har
ersatts genom bestämmelser i äktenskapsbalken. skall i stiillet de nya
bestämmelserna tillämpas.

Tillämpning a\' övergångsbestämmelser till vissa lagar om ändring i
giftermålsbalkcn
4 § Tredje stycket i övergångsbestLimmelserna till lagen ( 1970:999) om
ändring i giftermålsbalkcn skall fortfarande giilla.
5 § Punkt 5 fjärde stycket i övergångsbestämmelserna till lagen
(1973:645) om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla, såvitt
gäller verkan av hemskillnad.

6 § Punkterna 2 och 6 i övergångsbestämmelserna till lagen ( 1978:8541
om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla.
Bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser skall
dock fullgöras enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. För bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestiimmelser gäller i fraga om jämkning iiktenskapsbalken.
7 § Övergångsbestämmelsen till lagen ( 1981: 360) om ändring i giftermålsbalkcn skall fortfarande gälla.

Övergångsbestämmelser till 7 och 8 kap. äktcnskapsbalken

8§

Har en make före ikraftträdandet förfogat över sin egendom utan den
andra makens samtycke, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om
åtgärdens giltighet och den tid inom vilken klander skall väckas. Detsamma gäller beträffande förfoganden efter ikraftträdandet. om bodelning
skall ske enligt äldre bestämmelser.

9§

Har före ikraftträdandet ett äktenskapsförord getts in till domstol för
registrering, skall registreringen ske enligt bestämmelserna i giftermålsbalkcn.
10 ~ Om en gåvohandling som har upprättats före ikraftträdandet ges in
till domstol för registrering efter ikraftträdandet. skall gf1van registreras
enligt hcstämmelscrna i äktenskapsbalken.

Prop. 1986/87: 86

Har trolovade upprättat ett äktenskapsförord som innebär att en gåva
skall tillfalla en av dem vid äktenskapets ingående och har de gift sig före
ikrafttriidandel, blir gåvan gällande enligt vad som anges i 8 kap. 12
första meningen giftermålsbalken även om äktenskapsförordet ges in till
tingsrätten efter ikraftträdandet. 1 sådana fall skall registrering ske enligt
bestämmelserna i giftermålsbalkcn.
Har den ena maken före ikraftträdandet gett den andra maken en gilva.
skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om den andra makens ansvar för
givarens skuld.

Prop. J986/87: 86

*

Övergångsbestämmelser till 9-13 kap. äktenskapsbalken
Il § Har före ikraftträdandet talan om iiktenskapsskillnaJ väckts eller
den ena maken avlidit, skall äldre bestämmelser om bodelning tillämpas.
Om ett mål om äktenskapsskillnad ptigår och en make hegiir bodelning.
skall sådan dock förrättas genast. I fråga om verkan av en sådan bodelning
när m{ikt inte leder till iiktenskapsskillnad skall bestämmelserna i äktenskapsbalken tilliimpas.

12 § Har ansökan om boskillnad gjorts före ikraftträdandet, skall iildre
bestämmelser tillämpas.
Övergångsbestämmelse till 14 kap. äktenskapsbalken

13 § Har mål som avses i 14 kap. äktenskapsbalken inletts i en domstol
före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om förfarandet.
Övergångsbestämmelse till 16 kap. äktenskapsbalkcn
14 § Har ett äktenskapsförord registrerats enligt bestämmelserna i giftcrmålsbalken. får äktenskapsförordet efter ikraftträdandet inte förklaras
ogiltigt på den grunden alt rätten inte var behörig enligt äldre bestämmelser.
Särskilda bestämmelser om äktenskap som har ingåtts före år 1921
15 § Lagen ( 1920:406) om införande av nya giftermalsbalken skall fortfarande gälla för äktenskap som har ingåtts före år 1921, om inte annat sägs i
det följande. I de fall då det i den lagen anges att föreskrifter i nya
giftermålsbalken skall tillämpas och dessa har ersatts av bestämmelser i
äktenskapsbalken, skall i stället äktenskapshalkens bestämmelser tillämpas. Bestämmelserna i 7 kap. 4-9 §~ iiktenskapshalken skall diirvid tilliimpas ock~ä till den del de avser enskild egendom.

16 § Då sådant skifte som avses i äldre giftermålsbalkcn sker. skall den
make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad ha rätt att få
denna. Om egendomen tillhör den andra maken enskilt, gäller detta dock
inte om egendomen har tillfallit denne genom gåva. arv eller testamente
med villkor att den skall tillhöra maken enskilt. En förutsättning för att en
make skall få överta en bostad som tillhör den andra maken är vidare att ett
sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan
anses skäligt.
Vad som sägs i första stycket om bostaden gäller även makarnas gemensamma bohag.

3

Beträffande vad som avses med makarnas gemensamma bostad uch
bohag g:iller 7 kap. 4 iiktcnskapsbalken. I övrigt tilbmpas pil övertagandet 11 kap. 8 andra stycket och IO ~ iiktenskapsbalken. Vad som siigs i
11 kap. I0 ~ om giftorilttsgods skall i stiillet avse det samfällda boet.
Niir den ena maken iir död. galler r:i11en till övertagande endast till
förm~tn för den efterlevande maken.

*

*

*

*
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17
Bestiimmelsen i 9 kap. 5 iiktenskapsbalken om bodelnings form
samt bcstiirnmelserna i 10 kap. 3
11 kap. 5
13 kap. 5 *och 17 kap.
samma balk skall tilliimpas iiven p<1 iiktenskap som har ingföts före ;,r 1921.
Vad som sägs i dessa bestämmelser om bodelning skall i stillet avse skifte
av makarnas bo, och vad som siigs om giftorättsgods skall avse den
egendom som skall skiftas.

*

*·

*·

*

18
I fall som avses i 11 första stycket tilliimpas iildre bestämmelser i
stallet för besUimmelscrna i 16 och 17 *~·

4

Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ikraftträdande av lagen (1987:000) om sambors
gemensamma hem.
Härigenom föreskrivs följande.
Lagen ( 1987:000! om samhors gemensamma hem och denna lag träder i
kraft den l januari 1988. Genom lagen om samhors gemensamma hem
upphiiv~ lagen (1973:651) llm ogifta samhoi.:ndes gemensamma hostad.
Den gamla lagen skall dock fortfarande tilbmpa.;,, nilr samhoförhållandet
har upphört före ikraftträdandet och när fråga är om giltighi.:ten av ett
förfogande utan samtycke över i.:gendom före ikraftträdandet.

5

3 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i föräldrabalken
Härigenom föreskrivs i fdiga om föräldrabalken'
dels att 3 kap. I och 2
6 kap. 20
7 kap. 15
14 kap. 7 ~. 15 kap.
12
16 kap. 8 *samt 20 kap. 1 *skall ha följande lytklsc,
dels att det i 14 kap. skall föras in en ny paragraf. 6 a ~. av följande
lydelse.

**·

*·

*·

*·

Fiireslagen lydelse

Numra11Jc /vdelse

3 kap.
1

*

Vill man som enligt 1 kap. I ~ skall anses som barns fader vinna förklaring enligt I kap. 2 första stycket att han icke är fader till barnet. skall
han väcka talan hiirom mot barnet eller. om barnet har avlidit. dess
arvingar.

*

Ar mannen död och har han icke
varaktigt sammanbott med barnet
och hi!llt'r icke efter barnets födelse
erkänt barnet som sitt. har var och
en som jämte eller näst efter barnet
är berättigad till arv efter mannen
rätt att väcka talan om att mannen
ej är fader till barnet. Efterlämnar
den avlidne förutom maka arvingar
som avses i 3 kap. I ärvdabalken.
har var och en av dem rätt att väcka
talan under här angivna förutsättningar.
Rätt Ji"ir arvinge att väcka talan
föreligger ej. om vid mannens död
mer än ett år har för1lutit från det
att talan. sorn grundats på att mannen är fader till barnet, väckts mot
honom och han fått del d~irav eller
om mer än ett år har för1lutit sedan
anspråk på samma grund framställts mot mannens dödsbo.

Är mannen död och har han inte
varaktigt sammanbott med barnet
och inte heller efter barnets födelse
erkänt barnet som sitt, har den {l\"lidnes maka och var och en som
jämte eller näst efter barnet är berättigad till arv efter mannen rätt att
väcka talan om att mannen ej är
fader till barnet. Efterlämnar den
avlidne förutom maka sådana arvingar som avses i 3 kap. 2 *ärvdabalken. har var och en av dem rätt
att väcka talan under här angivna
förutsättningar.
Rätt att väcka talan föreligger ej.
om vid mannens död mer än ett år
har förtlutit från det att talan. som
grundats på att mannen är fader till
barnet, väckts mot honom och han
fått del därav eller om mer än ett år
har förflutit sedan anspråk på samma grund framställts mot mannens
dödsbo.

Vill barn vinna förklaring enligt 1
kap. 2 § första stycket att viss man
ej är dess fader. skall barnet väcka
talan härom mot mannen eller. om
han är död, hans arvingar. Efterlämnar mannen förutom maka arvingar som avses i 3 kap. I §ärvdabalken. skall talan. såvitt angår dessa. riktas nwt dem som då talan

Vill harn vinna förklaring enligt I
kap. 2 § första stycket att viss man
inte är dess fader, skall barnet väcka talan härom mot mannen eller,
om han är död, hans arvingar. Efterlämnar mannen förutom maka
sådana arvingar som avses i 3 kap.
2 ärvdabalken. skall talan, såvitt
angår dessa. riktas mot den eller

*

' Balken omtryckt 1983:485.

*
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N111'(1randc lvdc/se

Föreslagen lydelse

1·äckcs iiro niirma.1·1 till an"

dem som har den biislll arnriiltcn
t:fter m11n11e11 niir talan 1·iicks.

Prop.1986/87:86

6 kap.
21H
I mål eller ärenden om vårdnad
mål eller ärenden om vfadnad
eller umgänge kan rätten. för tiden
eller umgänge .får r~ltten. för tiden
till dess att dl'/ Ji'ireli,;t:cr elt m·gJtill dess att .f/"ågan liar m·gjorrs g1'rande som har vunnit laga kraft.
nom en dom eller cl/ hes/ut som har
.forordna om vårdnad eller umgänge
vunnit laga kraft. besluta om vårdefter vad rätten finner skäligt.
nad eller umgiinge efter vad rätten
finner skiiligt.
Fi.irordnande
enligt
första
Beslut enligt första stycket .fär
stycket kan ptl yrkand., meddelas
meddela~ utan huvudförhandling.
utan huvudförhandling. Innan f('irInnan hes/ut('( meddelas skall motordnande meddelas skall motparten
parten fil tillfälle att yttra sig i ffliberedas tillfälle att yttra sig ii1·er gan. Rätten kan inhämta upplysvrkandet. Rätten kan inhämta uppningar från socialnfönnden i frågan.
lysningar frän socialnämnden i fråHar rätten meddelat ett hes/111,
gan. Har förordnandl' meddelats.
skall den ompröva det niir målet
skall rällen mir mälet eller iirendet
eller ärendet m')!Örs.
al'görs prö1·a om åtgiirden skall bestå.
Förordnande som nu har nämnts
Ett hes/ur enligt denna paragraf
går i 1wkställighet på samma sätt får 1•erksrälla.1· ptt samma sätt som
som en dom som har vunnit laga en dom som har vunnit laga kraft.
kraft men kan när som helst återBeslllfet jär dock när som helst
kallas av rätten.
ändras av rätten.

I mål om underhåll till barn kan
rätten för tiden intill dess laga kraft
ägande dom eller hes/ur föreligger
ji)rordna om underhållet efter vad
som är skäligt. Skyldighet att utge
bidrag får dock åläggas någon endast om det finns sannolika skäl för
att bidragsskyldighet föreligger.
Har fråga om underhåll väckts i
samband med mål om fastställande
av faderskap till barn. får förordnande som 1111 11äm111s l'.j meddelas.
om flera män är instämda i målet.

Förordnande
enligt
första
stycket kan på yrkande meddelas
utan huvudförhandling. Innan förordnande meddelas, skall motparten bnedas tillfälle att yttra sig
över yrkandet. Har förordnande
meddelats, prö1·ar rä/fen niir målet
avgöres, om åtgärden skall bestå.

I mål om underhåll till barn får
rätten, för tiden till dess art frågan
har m·gjorrs genom en dom eller el/
hes/ur som har l'llflllit laga kraft,
hesluta om underhållet efter vad
som är skäligt. Skyldighet att utge
bidrag får dock åläggas någon endast om det finns sannolika skäl för
att bidragsskyldighet föreligger.
Har fråga om underhåll väckts i
samband med mål om fastställande
av faderskap till barn. får hes/ut om
skyldighet al/ utge bidrag inte meddelas. om flera män är instämda i
målet.
Beslut enligt första stycket kan
meddelas utan huvudförhandling.
Innan hes/uret meddelas, skall motparten fä tillfälle att yttra sig i frågan. Har rätten meddl'lat ett hes/ur. skall den ompriiva det när målet avgörs.
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N11l'llra11de lydelse

F6reslagen lydelse

Pörordnande som nu nämnts gi\r
i 1·erkstiillighe1 lika med laga kra_t(
iit<mufe dom men kan niir som hl'ist
d1erkallas av rätten.

Ett bcsl11t enligt denna paragr1{/"
ji/r verkställas pä slimma sätt som
1•11 dom .1r1m har 1·1111nir laga krt!{i.
Bt'sl11tet fär dock niir som hels1
iindra.1· av riillen.

Prop. 1986/87: 86

14 kap.

6a

*
En .fi'irmyndare .fär.fi'ir den om_vndiges riikning m·std ,fi-än (lr\' pä det
.1ätt som anges i 3 kap. 9 9 ändahalken. om öi·erfiirmvndaren samtycker till åtgärden.

lnhiimta~ t>j överförmyndarens
samlyckc. då detta enligt 2, 3. 5
eller 6 bort ske. skall vad for sådant fall är stadgat beträffande förvaltning av omyndigs egendom äga
motsvarande tillämpning.

*

Inhämtas ej överförmyndarens
samtycke, då detta enligt 2. 3. 5. 6
eller 6 a § bort ske. skall vad för
sadant fall är stadgat beträffande
förvaltning av omyndigs egendom
äga motsvarande tillämpning.

15 kap.
12

~

Förvärvar omyndig värdehandling som avses i 8 §. eller äger omyndig
eljest att av annan utfå st1dan värdehandling, må den som skall utgiva
handlingen fullgöra sin förpliktelse genom att i den omyndiges namn nedsätta handlingen i öppet förvar hos bank. såvida ej den omyndige äger all
själv förvalta handlingen. Förpliktelse att utgiva penningbelopp må ock
fullgöras hos bank. ändå att den ej grundas a nedsatt viirdehandling; och
skola medlen av banken insättas för den omyndiges räkning enligt vad om
betalning. som uppbiires å nedsatt värdehandling, är särskilt stadgat.
Äger omyndig att av dödsbo utfå
värdehandling eller penningar på
grund av g(fioriitl. arv eller testamente. vare boutredningsman eller
testamentsexekutor pliktig att. saframt ej värdet är ringa eller överförmyndaren eljest medgiver undantag. nedsätta värdchandlingen
eller inbetala medlen hos bank enligt vad i första stycket stadgas.
Vad nu sagb om skyldighet att inbetala penningmedel hos bank skall
ock ):!iilla. där någon, som här i riket
driver försäkringsrörclse. skall utgiva försiikringsbelopp. som tillkommer omyndig. och fråga ej iir
om försäkringsbelopp. som den
omyndige äger att s.iälv förvalta. I
frfiga om pension. livränta eller annan på grund av försäkring ut-

Äger omyndig att av dödsbo utfå
värdehandling eller penningar på
grund av hodelnin;.:. arv eller testamente. vare boutredningsman eller
testamentsexekutor pliktig att. såframt e.i värdet är ringa eller överförmyndaren eljest medgiver undantag. nedsätta värdehandlingen
eller inbetala medlen hos bank enligt vad i första stycket stadgas.
Vad nu sagts om skyldighet att inbetala penningmedel hos bank skall
ock gälla. där någon. som här i riket
driver försäkringsrörelse. skall utgiva försiikringshelopp. som tillkommer omyndig. och fråga ej är
om försäkringsbelopp. som den
omyndige äger att själv förvalta. 1
fråga om pension. livränta eller annan på grund av försäkring ut-
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N111·arandc lydelse

Färeslagen lydelse

gaende periodisk form~111 giiller att
inbetalning hos bank skall ske i den
m{111 förmånrn för kalenderår överstiger ett helopp motsvarande två
gi'111ger det ba<;belopp enligt lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring
som gäller för det året.

g[iende periodisk förmån giiller att
inbetalning hos bank skall ske i den
m{in förm~inen för kalenderi'tr överstiger ett belopp motsvarande två
ganger det basbelopp enligt lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring
som gäller för det äret.

Prop. 1986/87: 86

I andra fall än som avses i andra stycket äge överförmyndaren genom
meddelande till den som skall utgiva vimlehandling eller penningar förordna. att nedsättning eller inbetalning skall ske hos bank.
Den som nedsätter viirdehandling eller inbetalar penningar hos bank
enligt vad i denna paragraf iir stadgat vare pliktig att ofördröjligen underrätta förmyndaren därom.
16 kap.

lH
Innehåller
förteckning
över
omyndigs egendom uppgift å tillgångar som på grund av gUioriirr.
arv. testamente eller g[iva tillfallit
elen omyndige, eller upptager arsräkning eller sluträkning sådana tillgångar. om vilka uppgift förut ej
lämnats. skall vid förteckningen eller räkningen fogas besannad avskrift av bodelnings- eller skifkshandling. testamente eller gåvobrev, om sådant linnes. så ock av
bouppteckning, där den ej förut ingivits till överförmyndaren. Är
handling. varom nu sagts, av vidlyftig beskaffenhet, må avskriften
lämnas allenast i erforderliga delar.

Innehåller
förteckning
över
omyndigs egendom uppgift å tillg[111gar som pli grund av hodelning.
arv. testamente eller gåva tillfallit
den omyndige, eller upptager årsräkning eller sluträkning sådana tillgångar. om vilka uppgift förut ej
lämnats, skall vid förteckningen eller räkningen fogas besannad avskrift av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller gåvobrev. om sådant finnes. så ock av
bouppteckning. där den ej förut ingivits till överförmyndaren. Är
handling. varom nu sagts, av vidlyftig beskaffenhet, må avskriften
lämnas allenast i erforderliga delar.

Upptager förteckning. årsräkning eller sluträkning värdehandlingar som
ej äro nedsatta hos riksbanken eller annan bank efter vad i 15 kap. stadgas.
skall vid förteckningen eller riikningen fogas intyg av två personer, att
viirdehandlingarna finnas i förmyndarens förvar. lnnestå medel hos bank
skall genom bevis från banken styrkas hur mycket som innestår. så ock i
vad män förbehåll gjorts att medlen mil uttagas utan överförmyndarens
samtycke.
20 kap.
1

I m[1l om faderskap. vifrdnad,
11mgiinRC.1Tii11,
underhäll
och
omyndighetsförklaring eller dess
hiivande iiga 15 /.:.af'. 29, 30 och
3(1 a H gifiermillshal/.:.en mot.1·1·ara11dc rilliimp11i11g.

*

mål om faderskap. vårdnad.

11111Rii11i::c. underhåll och omyndighetsförklaring eller dess hävande
tilliimpas J.+ kap. 17 och 18 §§ ii/.:.-

rens/.:.apslw//.:.en.

I. Denna lag träder i kraft den 1januari 1988.
2. Har mannen avlidit före ikraftträdandet, skall 3 kap. I och 2 SS i dera~
äldre lydelse fortfarande tillämpas.
3. Har talan väckts före ikraftträdandet. skall 6 kap. 20 *och 7 kap. 15
i deras äldre lydelse fortfarande tillämpas.

*
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4 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i jordabalken
Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken 1
dels att 12 kap. 48 § skall upphöra att gälla,
dels att 12 kap. I, 5. 33, 45. 47. 49, 67 och 70
22 kap. 4 §skall ha följande lydelse.

**· 20 kap. I och 7 9* samt

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

12kap.~

I §

Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till
nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten uppliitits genom
tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.
Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans med
lägenheten, skall detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden skall användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än
jordbruk. Förenas ett tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med
upplåtelse av säväl lägenhet för bostadsändamål som jord, skall kapitlet
tillämpas, om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden.
Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplatits för att helt eller till en
inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet
än bostadslägenhet.

Vad somföreskril's i detta kapitel
om sambor gäller endast sådana
samhoförhållandt'n där en og(ft
kvinna och en ogiji man bor tillsammans under äktenskapsliknande _förhållanden.
Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan
mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej annat
anges.
Omfattar hyresavtalet fler än tio bostadslägenheter, som hyresgästen
skall hyra ut i andra hand, får parterna avtala om förbehåll som strider mot
vad som sägs i detta kapitel om sådana lägenheter, under förutsättning att
förbehållet inte strider mot bestämmelserna om lokaler och inte heller
avser rätten till förlängning av avtalet eller grunderna för fastställande av
hyresvillkoren i samband med sådan förlängning. Ett sådant förbehåll
gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. Godkännande behövs
dock inte om staten, kommun, landstingskommun. kommunalförbund,
allmännyttigt bostadsföretag eller aktiebolag, som helt ägs av en kommun
eller landstingskommun. är hyresvärd.
Om upplåtelse i vissa fall av bostadslägenheter finns bestämmelser i
bostadsanvisningslagen O 980: 94).

5§
Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet. får hyresgästen alltid säga upp
hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast
efter tre månader från uppsägningen.
1

Balkenomtrvc:kt1971:1209.

z Senaste ly de-I se av 12 kap. 198-1: 694.
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Om hyresgästen har avlidit. får
dödsboet också inom en månad
frtrn dödsfallet säga upp avtalet att
upphörn alt gälla vid månadsskifte
som inträffar tidigast efter en manad fran uppsägningen. Har hostadsliigenhet hyrts av makar gemensamt och avlider den ena av
dem, tillkommer den rätt som angivits nu dödsboet och efterlevande
maken i förening.

Om hyresgästen har avlidit. får
dödsboet också inom en månad
från dödsfallet säga upp avtalet att
upphöra att gälla vid månadsskifte
som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Har bostadslägenhet hyrts av makar eller
samhor gemensamt och avlider den
ena av dem. tillkommer den rätt
som angivits nu dödsboet och efterlevande maken eller sarnhon i förening.

Prop. 1986/87: 86

33*
Bestämmelserna i 32 §om överliitelse av hyresrätten gäller också i fråga
om övergiing genom bodelning. arv, testamente. bolagsskifte eller liknande
förviirv.
Har hyresrätten till lägenhet.
som varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som
gemensam bostad för hyresgästen
och hans make, tillagts maken genom bodelning eller skific med anledninR m· boskillnad. iiktenskapsskil/nad eller hyresgästens diid. får
dock maken träda i hyresgästens eller dödsboets ställe. Sådan rätt tillkommer även efterlevande make
som är ensam arvinge efter hyresgästen.

För tid efter det att hyresvärden
underrättats om att hyresrätten tilllagts hyresgästens make enligt andra stycket svarar hyresgästen eller
hans dödsbo ej för sina förpliktelser
enligt hyresavtalet. Hyresgästens
make svarar jämte hyresgästen eller hans dödsbo för sådana förpliktelser enligt avtalet som hänför sig
till tiden före underrättelsen.
Andra och tredje styckena gäller
också när lägenheten har hyrts av
makar gemensamt.
Andra-fjärde styckena giiller
också när någ<>n har örertagit hvrcsrätt enlig! lagen 11973:651) om
ogifta samhoendes RCmensamma
bostad.

45

Har hyresrätten till lägenhet.
som varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som
gemensam bostad för hyresgästen
och hans make eller sambo. tillagts
maken genom bodelning eller ar1•skifie eller tillagts samhon genom
hodelning eller Ön'rtaRit.1· m· denne
enligt 16 § lagen (1987:000) om
samhors gemensamma hem. fär
dock maken eller sambon träda i
hyresgästens eller dödsboets ställe.
Sådan rätt tillkommer även efterlevande make som är ensam arvinge
efter hyresgästen.
För tid efter det att hyresvärden
underrättats om att hyresrätten tilllagts hyresgästens make eller
samh<> enligt andra stycket svarar
hyresgästen eller hans dödsbo ej för
sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Hyresgästens make eller samho
svarar jämte hyresgästen eller hans
dödsbo för sådana förpliktelser enligt avtalet som hänför sig till tiden
före underrättelsen.
Andra och tredje styckena gäller
också när lägenheten har hyrts av
makar eller sambor gemensamt.

~

Bestämmelserna i 46-52 ~§ gäller vid upplåtelser av bostadslägenheter,
om inte

Il
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Prop. 1986/87: 86

I. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en Wgenhet för fritids~imla
mål och hyrcsförhtillandct upphör innan det varat längre än nio månader i
följd,
2. lägenheten utgör en del av upplätarens egen bostad. eller
3. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid pii
den grunden att hyresriitten är förverkad och annat inte följer av 47
dler48 ~Har hyresvärden och hyresgiisten i särskilt uppriittad handling
överenskommit. att hyresr~itten
icke ~kall vara förenad med rätt till
förlängning. är överenskommelsen
gällande. Har överenskt)mmelsen
triiffah innan hyresförhållandet
varat längre än nio mfrnader i följd.
gäller den dock endast om den godkänts av hyresnämnden. Hade
make som cj har del i hyresrätten
sin bostad i lägenheten när överenskommelsen träffades. gäller överenskommelsen mot den maken endast om han eller hon har godtagit
den.
Vad som i andra stycket tredje
meningen fiires/.:rii·s om make göl/er också si/dana samhoendc som
enligt lagen I 1973:651 I 0111 og(fta
swnhoendes gemensamma hostad

3. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid rå
den grunden att hyresriitten iir förverkad och annat inte följer av 47 ~Har hyresvärden och hyre~gäs
ten i ~iirskilt uppr~ittad handling
överenskommit. att hyresrätten
icke skall vara förenad med rätt till
förlängning. är överenskommelsen
gällande. Har överenskommelsen
triiffats innan hyresförhållandet
varat längre än nio månader i följd.
gäller den dock endast om den godkänt!> av hyresnämnden. Hade
make eller samho som ej har del i
hyresrätten sin bostad i lägenheten
nir överenskommelsen träffades.
f.äller överenskommelsen mot den
maken eller sam/Jon endast om han
eller hon har godtagit den.

har riiu att 1'il"erta hyresräuen i·id

uppliisning m· samlc1·11ade11.

Har lägenheten hyrts av flera gemensamt och har de på grund av att
en av dem sagt upp hyresavtalet eller till följd av annan omständighet.
som hänför sig till endast en av
dem. ej gemensamt rätt till förlängning av hyresavtalet. är en medhyresgäst berättigad att fii hyresavtalet förlängt för egen del. om
hyresvärden skäligen kan nöja sig
med honom som hyresgäst. Vad
som sagts nu gäller ej när hyresrätten är förverkad utan att hyresvfö-den har sagt upp avtalet att upphöra
i förtid. Är medhyresgästen make
till den som sagt upp avtalet eller
eljest föranlett att hyresgästerna ej
gemensamt har rätt till förlängning
av avtalet. har han eller hon en så-

Har lägenheten hyrts av flera gemensamt och har de på grund av att
en av dem sagt upp hyresavtalet eller till följd av annan omständighet.
som hänför sig till endast en av
dem. ej gemensamt rätt till förlängning av hyresavtalet. är en medhyresgäst berättigad att rn. hyresavtalet förlängt för egen del. om
hyresvärden skäligen kan nöja sig
med honom som hyresgäst. Vad
som sagts nu gäller ej när hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra
i förtid. Är medhyresgästen make
eller samho till den som sagt upp
avtalet eller eljest föranlett att
hyresgästerna ej gemensamt har
rätt till förlängning av avtalet. har
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dan riitt till forl{mgning iivcn niir
hyresriitten är förverkad rii annan
grund än dröjsmiil med hetalning av
hyran. Detta giiller ocb;i niir hyrL:sviirden har sagt urr hyresavtalct att
uprhöra i förtid pii grund av förverkandet.

maken eller sambon en s(1dan riitt
till förWngning iiven niir hyresriitten
iir förverkad pii annan grund iin
driijsmttl med hetalning av hyran.
Detta giiller ocksa niir hyresviirden
har sagt upp hyresavtalet att upphöra i förtid rå grund av förverkandet.
Om en hyresgäst. som iir gift eller
.1·111nl)(>1·ml1· och vars make <'Ila
samho ej har del i hyresrätten. säger upp hyresavtalct eller vidtar n:'lgon annan ;\tgiird för att rn det att
upphöra eller om han eller hon i
annat fall inte har riitt till förfangning av avtalet, har maken eller
.rnmho11. om han eller hon har sin
hostad i Iagcnheten, r~itt att överta
hyresrätten och fii hyrcsavtakt förliingt tör egen del. såvida hyresvärden skiiligen kan nöja sig med honom eller henne som hyresgiist.
Vad som sagts nu gäller ocksii när
hyresvärden har sagt upp hyresavtalet på grund av förverkande. Har
hyresgiisten avlidit. tillkommer
samma rätt hans eller hennes efterlevande make eller samho, om
dödsboet saknar rätt till förlängning
och detta inte har föranletts av den
efterlevande maken eller .rnmhon.
Bestiimmelserna i 49-52
55 ~
samt 55 a Gärde-sjätte styckena
nm hyresgäst gäller även i fråga om
hyresgästs make och sambo.
Förlängs ett hyresavtal i fall som
av<>es i andra stycket. svarar båda
makarna eller samhoma respektive
den efterlevande maken ella samho11 och den avlidne makens elln
sam hons dödsbo för förpliktelserna
enligt avtalet för tiden före förlängningen. om ej annat har avtalats
med hyresvärden.

Om en hyresg{1st. som är gift och
vars make ej har del i hyresr:illen.
säger upp hyrcsavtalet eller vidtar
nägon annan iitgiird för att få det att
upphöra eller om han eller hon i
annat fall inte har riitt till förliingning av avtakt. har maken. om han
eller hon har sin ho!'-tad i liigenheten. rätt att överta hyresriitten och
fil hyrcsavtalet förlangt för egen
dl'.!. såvida hyresvärden sbligen
kan nöja sig med honom dler henne
som hyresgäst. Vad som sagh nu
gäller ocksil när hyresvärden har
sagt upp hyresavtalet på grund av
förverkande. Har hyresgästen avlidit. tillkommer samma rätt hans eller hennes efterlevande make, om
dödsboet saknar rätt till förlängning
och detta intl'. har föranletts av den
eftcrlev<mde maken. Bestiimmelscrna i 49-52 §s. :'15 ~samt 55 as
fjiirde-sji1tte styckena om hyresgäst gäller iiven i fr[1ga om hyrcsgiists m<1kc.

Förlängs ett hyresavtal i fall som
avse<; i andra stycket, svarar bf1da
makarn<1 respektive den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo för förpliktelserna enligt avtalet för tiden före förlängningen. om ej annat har avtalats
med hyresvärden.

*

Prop.1986/87:86

**·

*

49
Har hyresvärden sagt upp hyresavtalet och foreligger tvist om förlängning av avtalet enligt 46 ~ eller 47 första stycket. iir uppsägningen utan
verkan. om inte hyresvärden senast en mtinad efter hyrestidcns utg[ing
hänskjuter tvi sten till hyresnämnden eller hyresgästen ändt1 tlyttat senast
vid hyrestidens utgång.

*

Vill hyresvärden inte samtycka
till förlängning av hyresavtalct en-

Vill hyresvärden inte samtycka
till förlängning av hyresavtalet en-
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*·

ligt 47 cl/a 48
skall han senast
inom en månad efter det att hyresförhållandet med hyresgiisten upphörde anmoda den som enligt
11ii11111du bestiimmdser kan ha rätt
till förlängning att flytta. För anmodan gäller vad som föreskrivs om
uppsägning i 8
En sådan anmodan är utan verkan. om inte hyresvärden inom en månad därefter
hänskjuter tvisten till hyresnämnden eller den som har anmodats
ändft flyttar innan tiden för hänskjutande gått ut. Har anmodan skett
tidigare än en m;l.nad före hyrestidens utgång. får hänskjutandc dock
ske fram till hyrestidens utgång.

*·

Prop. 1986/87: 86

*.

ligt 47
skall han senast inom en
månad efter det att hyresförhiillandet med hyresgiisten upphörde anmoda den som enligt nämnda paragraf kan ha rätt till förlängning att
flytta. För anmodan gäller vad som
föreskrivs om uppsägning i 8
En
sådan anmodan är utan verkan. om
inte hyresvärden inom en månad
därefter hänskjuter tvisten till hyresnämnden eller den som har anmodats ändå flyttar innan tiden för
hänskjutande gått ut. Har anmodan
skett tidigare än en m[inad före hyrestidens utgång. får hänskjutande
dock ske fram till hyrestidens utgång.

*.

Andra stycket tredje och l]ärde meningarna gäller också i fall som avses i

3 § tredje stycket 2.
67 §

Lydelse e11/igt prop. 1986187:37

Föreslagen lydelse

Överenskommelse om villkor i
fråga om hyresförhållande som heror av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att
träda i hyresgästens ställe iiven om
överenskommelsen strider mot bestämmelse i 4. 33-35. 40, 46-54.
55 a eller 66 såvida överenskommelsen har formen av kollektivavtal och på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation
som enligt lagen ( 1976: 580) om
medbestämmande i arbetslivet är
att anse såsom central arbetstagarorganisation.

Överenskommelse om villkor i
fråga om hyresförhållande som beror av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att
träda i hyresgästens ställe även om
överenskommelsen strider mot bestämmelse i 4, 33-35, 40. 46, 47.
49-54, 55 a eller 66 §. såvida överenskommelsen har formen av kollektivavtal och på arbetstagarsidan
har slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen ( l 976: 580)
om medbestämmande i arbetslivet
är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

s.

Sådana hyres villkor i kollektivavtal som avses i första stycket får tillämpas även när en hyresgäst som inte är medlem av den avtalsslutande
arhetstagarorganisationen sysselsätts i arbete som avses med avtalet, om
I. arbetsgivaren är bunden av kollektivavtalet,
2. hyresvärden och hyresgästen är överens om att villkoren skall tillämpas eller villkoren ingår i hyresavtalet på grund av beslut om villkorsändring enligt 54 och 55 §§.

Nurarande lydelse

Föreslagen lydelse
70 §

Beslut av hyresnämnden i frågor som avses i 16 § andra stycket. 24 a.
34, 36, 37. 49. 52. 54. 62 eller 64 § överklagas genom besvär inom tre
veckor från den dag beslutet meddelades.
14
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Föreslagen lydelse

Beslut av hyresnämnden i frf1gor
som avse;:s i I § .frmte stycket. 35.
40. 45, 56 eller 59 *får inte överldagas.

Beslut av hyresnämnden i frägor
som avses i I * själle stycket, 35,
40, 45, 56 eller 59 *for inte överklagas.

Prop. 1986/8 7: 86

20 kap.

I S
Den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskrivning
av förvärvet (lagfart) inom tid som anges i 2

*·

Dödsho iir icke skyldigt att söka
lagfart på förvärv av egendom från
d.::n döde i annat fall än när dödsboet överliHer egendomen. Make
som tillskiftats t:gendom vid bodelning är ej skyldig att söka lagfart
pf1 förvärvet utom när egendomen
förut tillhört andra maken.

Dödsbo är icke skyldigt att söka
lagfart på förvärv av egendom från
den döde i annat fall än när dödsboet överlåter egendomen. Make
eller samho som tillskiftats egendom vid hoddning är ej skyldig att
söka lagfart pa förvärvet utom när
egendomen förut tillhört den andra
maken eller sambon.

H

*·

Förekommer icke omständighet som avses i 6
skall lagfartsansökan
förklaras vilande, om
I. vid köp, byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen
icke är styrkt av två vittnen och överlåtelsen ej skett genom statlig myndighet,
:?.. fångesmannen ej har lagfart och fall som avses i 9 § icke föreligger,
3. rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten
eller om bättre rätt till denna,
4. lagfart sökes på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu
icke vunnit laga kraft.
5. vid förvärv genom legat detta ej utgivits,
6. vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev ej utfärdats eller vid
expropriation eller liknande tvångsförvärv inlösen ej fullbordats,
7. vid överlåtdse överlåtaren är
gift och förviirvet enligt g(ftermå/.1halkcns bestämmelser är beroende
av andra makens samtycke.

fi. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens bestämmelser är beroende av
dödsbodelägares samtycke,

7. vid överlåtelse överlåtaren är
gift och förvärvet enligt ä/.:tenskapsbalkens bestämmelser är beroende av den andra makens samtycke,
8. vid överlclte/se överlåtaren är
sambo och fiirl'än·et enligt bestämmelserna i lage11 ( 1987:000) om
sambors gemensamma hem iir beroende a1• de11 andra sambo11s samtvc/.:e, Joc/.: endast om iire11de om
anteckning ifastighetsbo/.:en al' anmälan enligt 2 .~ andra stycket den
/11ge11 l'ar upptaget på ins/.:riv11ingsdag 11iir iiverlåtelse11 skedde,
9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens bestämmelser iir beroende av
dödsbodelägares samtycke,
10. Jön•iirvet har skett genom en
sådan gå\'a mellan makar som inte

15
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9. förvärvet avser del av fastighet
och iir beroende av fastighetshildning.
JO. vid köp eller hyte förviirvet är
beroende av att förktip ej sker eller
vid förköp detta ej är fullbordat.
11. förv~irvet i annat fall enligt lag
är beroende av domstols eller annan myndighets tillständ,
12. förvärvet är beroende av villkor och, i fräga om g<iva. villkoret
avser viss tid som ej överstiger två
~tr från den dag dä gåvohandlingen
upprättades.

har registrewt.1· enligt 16 kap. iikten.1kapshalkcn,
11. förvärvet avser del av fastighet llCh iir beroende av fastighetsbildning,
12. vid köp eller byte förviirvet är
beroende av att förköp ej sker eller
vid förköp detta ej lir fullbordat.
13. forviirvet i annat fall enligt lag
lir beroende av domstols eller annan myndighets tillstånd,
14. förviirvet är beroende av villkor och. i frilga om gåva. villkoret
avser viss tid som ej överstiger två
tir frän den dag da gåvohandlingen
upprättades.

Prop. 1986/87:86

22 kap.

4S
Förekommer icke omständighet som avses i 3 ~, skall ansökan om
inteckning förklaras vilande. om
I. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad samt inteckningsansökningen ej medgivits av den som har lagfart.
2. rättegång pf1går om hävande eller återgång av förvärv av fastigheten
eller om bättre rätt till denna.
3. sökanden är gift samt andra
makens samtycke fordras enligt g(ftcrmålshalk.en.1· bestämmelser och
samtycke eller annan tillåtelse enligt nämnda balk icke givits,

4. ansökningen enligt lag är beroende av domstols eller annan myndighet!'> tillstånd.

3. sökanden är gift samt den andra makens samtycke fordras enligt
iikte11skap.1halk.e11s bestämmelser
och samtycke eller annan tillåtelse
enligt nämnda balk inte har givits,
4. sökanden är samho samt den
andra sambons samtycke fimlras
enligt hestiimmdscma i lagen
( 1987: 000 / 0111 sambors gemensamma hem och samtvck.c eller annan
tillåtelse enligt niimnda lag inte har
gi1·its. dock endast om ärende om
antcck11ing i fastighetshoken m· anmälan enligt 2 ~ andra sryckct Jen
lagen har tagits upp senast på dc11
inskril'lli11gsdag dä inteckning siJks,
5. ansökningen enligt lag är beroende av domstols eller annan myndighets tillstånd.

Förklaras ansökan vilamk. skall inskrivningsmyndigheten utfärda bevis
om detta ( vilandebevis).
I. Denna lag triider i kraft den I januari 1988.
2. Föreskrifterna i 12 kap. i d1:ras nya lydelse tillämpas även i fråga om
hyresavtal som har ingåtts för1: ikrafttriidandet. Föreskrifterna i 12 kap.
33 ~ skall tilHimpas i deras iildre lydelse dels i fråga om bodelning med
anledning av hoskillnad samt skifte med anledning av boskillnad eller
16
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Prop. 1986/87: 86

äkrcnskapsskillnad. dels i fall da en samboförh<lllande har upphört före
ikraftträdandet.
3. I fråga om överlåtelser som har gjorts före ikraftträdandet skall 20
kap. 7 § tillämpas i dess ~ildrc lydelse.
4. Har en ansökan om inteckning gjorb före ikraftträdandet, skall 22
kap. 4 ~ i dess äldre lydelse fortfarande ti!Himpas i ärendet.

17
~
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5 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i brottsbalken
Härigenom föreskriv~ i fråga om brottsbalken
dels att 8 kap. 3
skall upphöra att gälla.
dels att 8 kap. 4 och D ~~- 17 kap. 11 ~och 3fi kap. 5 §skall ha följande
lydelse.

*'

Fiireslagen lydelse

Nui·arandc lydelse

8 kap.

4

Är brott som i 1 el la 3 ~ sägs att
anse som grovt. skall for gmi· s1Dld
dömas till fängelse. lägst sex månader och högst sex ilr.

*'

Är brott som i I ~ s~lgs att anse
som grovt. skall för grov sTii/d dömas till fängelse. lägst sex månader
och högst sex ar.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det
avsett sak som niigon bar på sig. om giirningsmanncn vari! försedd med
vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest
varit av s~irskilt farlig eller hiinsynslös art. avsett betydande värde eller
inneburit synnerligen kännbar skada.

Har annat i detta kapitel omji!rmiilt brott än grov stöld. rån eller
grovt rån förövats mot make eller
trolvi·ad till gämi111<sma11nn1 eller
till annan i·id hrottl't mecfrerkande
eller mot syskon. skyldcman i rätt
upp- eller nedstigande led eller den
som i fiirsta sl'1igcrlag lika nära är
eller mot }i1sto:fåriildrar eller Jiistaham. må åklagare väcka åtal allenast om hrottl'I m· mälsiigandc
angi1•es till åtal eller ock åtal finnes
påkallat ur allmiin synpunkt.

Vid tillämpning av vad nu sagts
skall såsom medi·akan an.1cs jiimviil häleri och hiilaiförseel.11·.

Har annat i detta kapitel angivet
brott än grov stöld. rån eller grovt
rån förövats mot
I. någon som inte endast til(fiilligt sammanbodde med gämingsmannen.
2. make den som iir i räll uppcller nedstigande släktskap eller
s1·1lger/ag. syskon, SI'{/ ger eller .\Tiii:crska eller
3. ntlgon annan so111 pil liknandl'
siitt iir niirståemfr till gärningsmannen . .får åklagaren väcka åtal
endast om målsäganden har angett
brollet till åtal eller il.tal är påkallat
ur allmän synpunkt.
Vid tillämpning av vad nu sagts
skall med giimingsman likställas
annan som mcdrerkat 1·id hro11ct
och den som gjort sig skvldig till
hiileri eller hiilcr((örscelse.

17 kap.
Il

~4

Om någon döljer den som förövat brott. hjälper honom att undkomma,
undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det
1
Senaste lydelse av 8 kap. 3 ~ 1971 :874.
"Senaste lvdelse 197."i: 1395.
'Senaste J\d.:Jse 1971 :874.
4
Senaste ly·dc:lse 1971: 874.
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N111·ara11de lvJclsc

FiircslC1J::e11 lrdclsc

Prop. 1986/87: 86

uppdagas eller beivras. dömes for skyddande m· hro11.1/i11g till böter eller
fängelse i högst tv[i fa.
Den som icke insfig men hade skälig anledning antaga att elen andre var
brottslig. dömes till böter.

Make. 1ro/1J\'lld. syskon . .1k1·/de-

Till 1111.l'l'ill' skall inre diimas 0111
giirningen iir all anse som ringa
mu/ liiinsyn rill giirningsmannens
.f('irhällande till den hrorrs/ige och
i11Tiga omsriindighercr.

m11n i riirr upp- eller n!'dsrigande

led. den som i .fi'ir.1·ra .l'l'äga/ag iir
lika niira .fi'irenaJ med den hrorrslig<'. fo.1·/i'1Firiildrar eller fi1s/erhar11 må ei fiillas rill a11.1·1·ar en/igr
denna parngrc~t:
36

kap.~

q
Förverkande till följd av brott av egendom eller dess viirde får. om ej
annat har föreskrivits. ske hos
aJ giirningsmannen eller annan som medverkat till brottet.
b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var.
cJ den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i

H.
d) den som efter brottet förvärvat
egendomen p1i grund a1• g(froriirr,
arv eller testamente eller genom
giiva eller som efter brottet förvärvat egendomen på annat sätt och
därvid haft vetskap om eller skiilig
anledning till antagande om egendomens samband med brottet.

d) den som efter brottet förvärvat
egendomen genom hodelning eller
på gmnd m· arv eller testamente
eller genom gtiva eller som efter
brottet förvärvat egendomen 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 al-cl. får den ej förklaras förverkad.
Särskild rätt till egendom som förklaras förverkad består, om ej även
den särskilda rätten förklaras förverkad.
Sådan rätt som har vunnits genom utmätning eller betalningssäkring
upphör, om egendomen förklaras förverkad. s<lvida ej av siirskild anledning förordnas att rätten skall bcstil.
Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

' Kapitlet omtryckt l 98(): l l 8.
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6 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i rättegångshalken
Jfarigcnom föreskrivs att 10 kap. 9 ~ riitteg<lngshalken skall ha följande
lydcl~e.

N111·ara11Je lvddst'

Fiireslagcn lvdelsc

10 kap.
9 ~I

Tvist om <1n· eller testamente eller om hode/11i11g mellan atTingar
och <:ficrlc1·andc m(//.:c skall 11/lptagas av den rätt. lhir den döde skolat
svara i tvisterna! i allmänhet.
Tvist om bodelning mellan makar
i anii'dning m· hos/.:illnad ella iiktenskapsski//nod skall upptagas <JV
den rätt. där mannen skall svara i
tvistem{tl i allm~inhet. eller. om
mannen <:i är skyldig af! i si/dant
mäl si·ara 1·id s1•e11sk domstol, där
hustrun .ITarar i siidant mål.
Finnt's i mål. som (/\'Ses i dn111a
parai;:raf. t'.i heltiirig domstol enligt
w1d nu iir sagt. upptages målet av
StLKkholms tingsrätt.

Tvist om arv eller testamente
skall tas upp av den rätt där den
döde hade att svara i tvistemål i
allmänhet.
Tvi~t om hodelning mellan makär
eller sambor skall tas upp av den
rätt där mlgon m· dem skall svara i
tvistemål i allmänhet. /i{lr någon
<Il" dem al'/idit. skall en bodclningstvist tas upp av den rätt där den
döde hade all si·ara i tl"istemål i
allmänhet.
Finns dl't inte någon domstol
som iir behörig enligt fiirsta eller
andra stycket, skall målet tas upp
av Stockholms tingsrätt.
I fråga om klander {IV bodelning
eller an•skijie som harfårriittats <Il"
bodclning4iirrättare eller sk(ftesman .finns siirs/.:ilda hestiimmelscr.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Beträffande tvist om bodelning skall äldre hestämmelser fortfarande
tillämpas om talan om äktenskapsskillnad har väckts före ikraftträdandet,
en av makarna har avlidit före ikraftträdandet eller tvisten gäller bodelning
med anledning av boskillnad.

1

Senaste lydelse 1973:649.
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7 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i utsökningsbalkcn
H~irigcnom föreskrivs att i 3 kap. 19 ~och 15 kap. I ~ utsökningsbalken
ordet "giftermälsbalkcn" skall bytas ut mot ··äktcnskapsbalkcn".

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
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8 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. l)
Härigenom föreskrivs att 33 och 34 §§sjölagen (1891: 35 s. I)' skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

FDreslagen lydcl.1e

3H
Anmälan av skepp eller skt:ppsbygge för registrering eller ansökan om
inskrivning av förvärv av sadan egendom skall avslås. om
I. bestämmelsen i 30 §första stycket ej iakttagits;
2. egendomen ej kan registreras enligt 11 §;
3. sökanden ej styrker sitt förvärv;
4. fångesmannens rätt ej är inskriven i registret. ehuru den hade kunnat
inskrivas där, och sökandens förvärv icke grundas på exekutiv försäljning:
5. åberopad överliltelse står i strid med en mot överlatarcn på grund av
förvärvsvillkor gällande inskriinkning 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 registret eller införes däri
samma inskrivningsdag som ansökningen göres;
6. egendomen av överlåtaren tidigare överlåtits till annan och överlåtarens åtkomst ej var inskriven när sökandens förvärv ägde rum eller, om så
var fallet. inskrivning samma inskrivningsdag sökes för det tidigare förvärvet:

7. egendomen har blivit föremål för kvarstad eller betalningssäkring till
säkerhet för ett anspråk mot överlåtaren och ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp senast på den inskrivningsdag då anmälningen eller ansökningen görs eller överlåtaren har försatts i konkurs före
utgången av nämnda inskrivningsdag:
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.

8. egendomen sålts exekutivt till
annan än sökanden;
9. för\"ärvet har skett genom en
sådan gårn mellan makar som inte
har registrerats enligt 16 kap. iiktenskupsba/kcn; eller
JO. 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 förvärv. om
inskrivning av villkorlig äganderätt redan har beviljats på grund av samma
förvärv.

30
Ansökan enligt 14 § att inskrivning av villkorlig äganderätt skall avföras
ur registret skall avslås, om bestämmelsen i 30 § första stycket ej iakttagits
eller det ej visas att förvärvaren förlorat sin rätt.
Anmälan av skepp eller skeppsbygge för avregistrering skall avslås. om bestämmelsen i 30 § första
stycket ej iakttagits eller avrcgistrc1

Lagen omtryckt 1985: 176.

Anmälan av skepp eller skeppsbygge för avregistrering skall avslås. om bestämmelsen i 30 § första
stycket ej iakttagits eller avregistre-

,,

Nul'llranJe lydelse

Fiircslagcn lydelse

Prop. 1986/87: 86

ringsgrund icke föreligger enligt
ringsgrund icke föreligger enligt
16
Vid avregistrering med anled16
Vid avregistrering med anledning av förvärv ha bestammelserna
ning av förvärv ha besUimmelserna
i 33 första stycket 4- IV och andra
i 33 första stycket 4-9 och andra
stycket motsvarande tillämpning.
stycket motsvarande tillämpning.
Ansökan att skeppsnamn skall inskrivas i eller avföras ur skeppsregistret skall avslås. om bestämmelsen i 30 § första stycket ej iakttagits eller
förutsättning för åtgärden icke föreligger enligt l.'i

*·
*

*·

s

*·

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Har en gåva mellan makar eller blivande makar skett genom äktenskapsförord som har registrerats. skall 33

*tilUimpas i dess äldre lydelse.
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9 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen (1904:26 s. l) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12 ~ lagen (1904:26 s. 1) 1 om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
12 §1
Är äktenskapsmål anhängigt i
Är äktenskapsmål anhängigt i
främmande stat. får här i riket efter främmande stat. får här i riket efter
vad som finnes skäligt meddelas
vad som finnes skäligt meddela-; hej(kordnande som avse~ i 15 kap.
s/ut som avses i 14 kap. 7 och 8 §§
11 § giftermålshalkcn samt 6 kap.
äktenskapshalken samt 6 kap. 20 §
13 ~och 7 kap. 12 *föräldrabalken.
och 7 kap. 15 ~föräldrabalken. SåSådant förordnande kan när som dant hes/ut kan när som helst återhelst återkallas.
kallas.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

1
2

Senaste lydelse av lagens rubrik 197 l: 797.
Senaste lydelse 1976: 1120.
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10 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen ( 1904:48 s. 1) om samäganderätt
Härigenom föreskrivs att 19
skall ha följande lydelse.

* lagen ( 1904:48 s.

N111·ara11de lydelse

I)

om samäganderiitt

Föreslagen lydelse

19 ~·
Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällighet,
som avses i lagen (I 973: I 150) om förvaltning av samfälligheter, eller å
sådan allmänning, som avses i lagen (1952: 166) om häradsallmänningar
eller lagen l 1952: 1671 om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna: ej
heller vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av
jaktvårdsområde. bestående av allenast en fastighet. eller av fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet
hörande fisket.
Beträffande
c;:endomsftonenskap mellan iikta makar eller delägare i osk(fr dödsbo eller dem. som
äro i holai samman eller äro redare i samma fartyg eller deltagare i
samma gruvrörelse. Riille vad därom är särskilt stad)?at.
Vad i 15 kap. /6 §föräldrabalken
stadgas skall t:i äga tilliimpning i
fråga om försäljning enligt denna
lag av samfälld fast egendom. vari
omyndig äger del.

Beträffande egrndoms.fiirJu'i/landen som rör makar. samhor. delägare i oskiftat dödsbo, holagsmän,
redare som ingått ö1·erenskommelse om partrederi eller deltagare i
samma gruvrörelse finns särskilda
bestämmelser.
Bestämmelserna i 15 kap. 15 §
föräldrabalken skall inte tillämpas i
fråga om försäljning enligt denna
lag av samfälld fast egendom, vari
omyndig äger del.

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

1

Senaste lydelse 1973: 1153.
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11 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen (1927: 77) om försäkringsavtal
Härigenom föreskrivs att 104. 10.5 och 122 §§ lagen ( 1927: 77) om försäkringsavtal skall ha följande lydelse.

Nul'{irande lydelse

Fiireslagen lydelse

*'

104
Är förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp. som utfaller efter försäkringstagaren~ död. ej ingå i denne~ kvarlåtenskap.

liar försäkring!>tagaren cftcrliimnat make eller bröstarvinge och
hade förordnandet kunnat återkallas m·.f"örsiikringstagaren, skallförsiikringsheloppet 1·id heriikningen
ai· dödshodeliigares g!fioriitt. rött
enligt 13 kap. 12 andra stycket
gijiernullsha/ken, rött till vederlag
eller riitt till laglott behandlas snm
om beloppet hade tillhört hoct och
tillagts förmånstagaren genom testamente.

s

I fråga om tjänstegruppli1ji'irsäkring skall andra stycket dock ej
tillämpas på belopp som på grund
al' .försäkringen tillfaller en make
eller med make likställd person eller någon bröstarvinge.

Efterlämnar försäkringstagaren
make eller bröstarvinge och skulle
en tillämpning m· förmånstagar.förordnandet leda till ett resultat som
iir oskäligt mot någon m· dem, kan
färordnandet jiimkas .1ä att fiirsiikringsbeloppet helt eller delvis till.faller maken eller bröstarvingen.
Vid pröi•ningen skall särskilt heaktas skälen för .förordnandet samt
förmånstagarens och makens eller
brö.• tan·ingens ekonomiska .förhållanden.
Har diidsfallet inträffat sedan
det har diimts till äktenskapsskillnad mellan .försäkringstagaren och
dennes make eller sedan talan om
iiktenskapsskillrwd har l'iickts men
innan bodelning harfiirriittats, gäller i stället för l'(ld som föreskrivs i
andra stycket följande heträf.fande
jämkning till förmän för försäkringstagarens make. Kan maken
inte l'id hodelningen få ut sin andel
diirf"ör att försäkringsbeloppet till.faller någon annan som förnulnHagare, är denne skyldig att a1·stå l"lld
som fattas.
Den som vill begiira jämkning
enli!.{t andra eller tredje stycket
skall väcka talan mot förmån.Hagaren inom ett år från det att
bouppteckning efter försäkringstagaren avslutades eller dödsboanmälan gjorde.i. Väcks inte talan
inom denna tid, är riitten till jämkning förlorad.

Om rätt för en avliden försäkringstagares borgenärer att i visst fall hålla
sig till försäkringsbeloppet finns bestiimmelser i 116 §andra stycket.

1

Senaste lydelse 1981:486.
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N111·ura11de lydelse

Fiireslagl'n lydelse

105

Prop. 1986/87: 86

~c

Vid tolkning av bestämmelser om förmanstagares rätt till försäkringsbelopp, som utfaller efter försäkringstagarens död. skall. där ej annat framgår
av omständigheterna. iakttagas följande:
Har forstikringstagaren betecknat sin make såsom förmånstagare.
skall. där han 1·id sin Jiid l'ar 0111g!fi, .f{"irordnandet gälla till .fcJrmån
.fi"ir den, med diken han dä ln·de i
äktenskap.

Äro försäkringstagarens barn insatta som förmånstagare, skall förordnandet gälla till förmån för
hriistarvinge och. Jiir flera sildww
fiirmänstagarc .finnas, e/l\·ar a1·
dem äga del i ji"irsiikringshcloppet
efter de grunder. som gälla i fdga
om arvsrätt efter försäkringstagaren.
Har försäkringstagaren insatt
make och barn såsom förmånstagare, skall, såframt .flera fi.irmånstagare.finnas. C/l\'ilr al' dem taga del i
fiirsäkringsbeloppet e.fier de grunder. som 1·id död.1:fi1ll gälla i fi·åga
om hodelning och om sådan förmånstagares an·srätt.

Äro försäkringstagarens arvingar
insatta säsom förmånstagare, tage
envar m· dnn del i försäkringsbeloppet efter de grunder. som gälla i
fråga om arvsrätt efter försäkringstagaren.

Vad i /02, !03. /05 och 106 §§
samt 104 §första stycket är för livförsäkring stadgat betr<Ufande .fhrmånstagare skall äga motsvarande
tillämpning. när fråga är om
olycksfalls- eller sjukförsäkring.

Har försiikringstagaren betecknat sin make som förmånstagare.
skall .fi:irordnandct gälla tillförmån
för den .1·0111.f<)rsiikringstagarcn rnr
g(fi med 1·id sin d1iil. Förordnandet
skall anses fiirfii/let om mål 0111 iiktenskapsskillnaJ mellan makarna
då pågick.
Är försäkringstagarens barn insatta som förmånstagare, skall förordnandet giilla till förmån för Jiirsiikringstagarcns
briistan·ingar.
Fiirsäkringsbeloppet skall fördelas
mellan dem efter de grunder som
gäller i fråga om arvsrätt efter försäkringstagaren.
Har försäkringstagaren insatt
make och barn som förmånstagare.
skall hafra fiirsiikringshcloppet tillfalla maken och återstoden bröstan·ingarna. Bröstarl'ingarnas andel skall Ji"irdelas mellan dem på
det sätt som anges i föregående
stycke. E.fierlämnar försäkringstagaren bara make eller hara bröstarl'ingar. tillfi1ller hela beloppet maken eller bröstarvingarna.
Är försäkringstagarens arvingar
insatta som förmånstagare, skall
.försäkringsheloppct fi)rdclas mt•llan dem efter de grunder som gäller
i fråga om arvsrätt efter försäkringstagaren.

Bestämmelserna i /02-106 §§
om förmånstagare tillämpas också
vid olycksfalls- och sjukförsäkring.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Har försäkringstagaren avlidit före ikraftträdandet. skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
' Senaste lydelse 1971: 880.
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12 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i lagen ( 1936:83) angående vissa utfästelser
om gåva
Härigenom föreskrivs att 6 § lagcn ( 1936:83) angående vissa utfästelser
om ga.va skall ha följande lydelse.
Nurarande lydelse

Föreslagen lydelse

6§

Om utfästelse av trolovad eller
make att under äktenskapet till andra maken 11tgiw1 penni11gar eller annat stadgas i g(ttcrmålsba/kcn.
Angående utfäste/se om gåva
som icke nul göras Riillande under
girnrens li1·stid stadgas i lagen om
arnavtal.

Om utfästelse av en make att under äktenskapet ge den andra maken en gåva giiller 8 kap. 2 ~ äktcnskapsbalken.
Bestämmelser om utfästelse om
gåva som inte får giiras gällande
under givarens lii-stid finns i ärvdabalken.

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
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13 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen ( 1946: 807) om handläggning av
domstolsärenden
Hiirigenom föreskrivs ifråga om lagen (1946:807) om handläggning av
domstolsärenden
dels att 6 ~ skall ha följande lydelse,
dels att övergångsbestämmelserna till lagen <1969:258) om ändring
nämnda lag skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

*'

6
Underrätt är vid handläggning av ärende domför med en lagfaren domare, om ej annat följer av vad som föreskrives nedan i denna paragraf.
Vid annan handläggning än som sägs i .3 eller 4 skall rätten hava den
sammansältning som anges i tredje stycket,
om ärendet är tvistigt,
om eljest särskild anledning föreligger därtill. eller
om ärendet angår

*

I. tillstånd till äktenskap enligt 2
I. ml'dgimndt' till äktenskap enligt 2 kap. 2 § gifrermålshalken eller
kap. 2 ~ äktenskapshalken,
till tltgärd herriiffande makars
egendom enligt fi kap. 6 § nämnda
halk eller fi"irordnande angående
sådan egendoms fi>rvaltning i andra fall,
2. talan mot överförmyndares beslut,
3. nedsättning av bolags aktiekapital eller grundfond eller tillstånd till
vinstutdelning i bolag eller till fusion.
4. förvaltning av stiftelse, eller
5. tillstånd till viss förvaltningsåtgärd i annat fall än som avses ovan i
detta stycke.

I fall som avses i andra stycket
rällen bestå av en lagfaren domare och nämndemän, när ärendet
skall prövas enligt gifiermålshalken
ellcrföriildrahalken, samt e/jesr av
minst tre och högst fyra lagfarna
domare. Har nämndemän siite i rätten iigcr 15 kap. 29 och 30 §§ giftcrmålshalken morsvarande tillämpning.
~kall

I fall som avses i andra stycket
skall rätten bestå av en lagfaren domare och nämndemiin, när ärendet
skall prövas enligt iiktcnskapshalken, lagen (1987:000) om sambors
gemensamma hem eller föräldrabalken, och annars av minst tre och
högst fyra lagfarna domare. När
nämndemän ingår i rätten. skall 14
kap. 17 § äktenskapshalken tillämpas.

Regeringen far för andra fall än som avses i andra stycket föreskriva att
ärenden som avser förordnande eller entledigande av förmyndare eller god
man eller inskrivning av förmynderskap eller godmanskap får handläggas
av en tjänsteman som inte är lagfaren.

1

Senaste lydelse 19X4: 1032.

29

Nu\'lmmde lydelse

FiJreslai.:en lydelse

Prop.1986/87:86

Denna lag (1969:258) träder i kraft den l januari 1971. Konungen kan
dock förordna att de nya bestämmelserna helt eller delvis skall gälla frän
tidigare tidpunkt. varvid förordnandet får begränsas till viss eller vissa
underrät ter.
Vid handläggning. som påbörjats före lagens ikraftträdande och för
vilken enligt äldre best~immdser kräves flera domare än en, samt vid
överläggning och omröstning i anslutning till sådan handläggning skall
äldre bestämmelser om rättens sammansättning och om omröstning alltjämt gälla.
Har underrätt mindre än tre ord inarie lagfarna domare. får rätten
beträffande visst ärende förordna
att handläggning. som enligt 6 i
dess nya lydelse skall ske med tre
eller fyra lagfarna domare. i stället
skall omb.:sörjas av en lagfaren domare och nämnd. I sådant fall äi.:er
15 kap. 30 !i g(firrmålshalken mo1.11·arande TilliimpninJ,:.

*

Har underrätt mindre än tre ordinarie lagfarna domare. för rätten
beträffande visst ärende förordna
att handläggning, som enligt 6 ~ i
dess nya lydelse skall ske med tre
eller fyra lagfarna domare. i stället
skall ombesörjas av en lagfaren domare och nämndemän. I sådana
fall skall 14 kap. 17 9 iikTenskapsbalken Tillämpas .

I. Denna lag ( 1987:000) träder i kraft den l januari 1988.
2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas vid handläggningen av
ärenden i vilka ansökan har gjorts före ikraftträdandet.

JO

14 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen ( 1960: 729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk
Härigenom föreskrivs att 41 och 42 *§ lagen ( 1960: 729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse.

N111·artmdc lydelse

Fiireslagen lydelse

41
Efter upphovsmannens död äga
reglerna om uUtoriitt, arv och testamente tillämpning pf1 upphovsriitten. A 1·trädes boet till förvaltning
av boutrcdningsman, iiger denne
icke utan dödsbodelägarnas samtycke utnyttja verket på annat sätt
än förut skett.

* Efter

upphovsmannens död är.
11tan hinder a1· JO kap. 3 .~ .första
stycket iiktl'nskapshalken. fiircskr(ficrna om hodelning, arv och
testamente tilliimpliga på upphovsrätten. A 1·triids boet till förvaltning
av houtrcdningsman . .far denne inte
utan dödsbodelägarnas samtycke
utnyttja verket pi1 annat sätt än som
förut har skett.

Upphovsmannen äger genom testamente, mt:d bindande verkan även för
efterlevande make och bröstarvingar, giva föreskrifter om riittens utövande eller bemyndiga annan att meddela dylika föreskrifter.

42§
Upphovsrätt må ej tagas i mät
hos upphovsmannen själv eller hos
någon, till vilken rätten övergått på
grund av g(fiorätt, arv eller testamente. Samma lag vare beträffande
manuskript, så ock i fråga om exemplar av sådant konstverk som ej
blivit utställt. utbjudet till salu eller
eljest godkänt för offentliggörande.

Upphovsrätt må ej tagas i mät
hos upphovsmannen själv eller hos
någon, till vilken rätten övergått på
grund av hodelning. arv eller testamente. Samma lag vare beträffande
manuskript, så ock i fråga om exemplar av sådant konstverk som ej
blivit utställt. utbjudet till salu eller
eljest godkänt för offentliggörande.

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Har upphovsmannen avlidit före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
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15 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa
underhållsbidrag
Härigenom föreskrivs att i 5 ~ lagen (1966: 680) om ändring av vissa
underhållsbidrag' ordet "giftermälsbalken" skall bytas ut mot "äktenskapsbalken' ·.
Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

1

Senaste lydelse av 5~1981:1192.
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16 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ~indring i lagen (I 968: 576) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och om stadshypoteksförcningar
Hiirigenom föreskriv~ all 4 och 24 **lagen (1968:576) om Konungariket
Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksförcningar' skall ha
följande lydelse.
N111·11rwll/e lydeisl'

Fiirl'siaRen lydelse

H
För revision av styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper utses
årligen fyra revisorer. Av dessa utses en, som skall vara revisionens
ordförande. av hankinspektionen. en av riksgäldsfullmäktige och tv~1 pil
ordinarie omhudsstiimma. I samma ordning utses lika antal personliga
suppleanter. Av de p:'\ ombudsstiimma utsedda skall en revisor och hans
suppleant vara auktoriserade revisorer. Den andre pii ombudsstämma utsedde revisorn och hans suppleant skall äga insikt och erfarenhet beträffande rörelse för fastighets- och tomtriittsbeläning.
Verkstiillande direktör eller annan tjiinsteman hos stadshypoteksforening eller av kassastyrelsen utsedd ledamot av föreningsstyrelse
får ej vara revisor eller suppleant.
Ej heller far den vara revisor eller
suppleant som är tjänsteman hos
kassan eller annars intager en underordnad eller beroende stiillning
till styrelseledamot eller verkställande direktör eller till s[idan tjiinsteman hos kassan tit vilken uppdragits att omhesörja bokföringen eller
medclsförvaltningen eller kontrollen däröver. Ej heller fftr den vara
revisor som är eller varit gift med
eller är trolol'lld med si1dan styrelseledamot eller tjänsteman som
avses i detta stycke eller den som
med honom är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag
eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift
med den andres syskon, l'ller den
som på grund m· adoption sttlr i

Verkställande direktör eller annan tjänsteman hos stadshypoteksförening eller av kassastyrelsen utsedd ledamot av föreningsstyrelse
får ej vara revisor eller suppleant.
Ej heller får den vara revisor eller
suppleant som är tjänsteman hos
kassan eller annars intager en underordnad eller beroende sliillning
till styrelseledamot eller verkställande direktör eller till sådan tjänsteman hos kassan åt vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller
medelsförvaltningen eller kontrollen däröver. Ej heller fär den vara
revisor som är eller varit gift med
eller samho till sådan styrelseledamot eller tjänsteman som avses i
detta stycke eller den som med honom iir i rätt upp- eller nedstigande
shiktskap eller svägerlag eller är
syskon eller är i det svftgerlag. au
den ene iir eller varit gift med den
andres syskon.

mot.11·11randc .fi"irlulllandi' till stvrclselcdamot eller (iiin.1tem1111 som
_fi"irut niimnts.

24*
Pör revision av föreningsstyrelses förvaltning och förenings räkenskaper
skall iirligen utses minst tre och högst fem revisorer jiimtc suppleanter.
Kassan utser en av revisorerna och suppleant för honom. Ordinarie för' Lagen omtrydd l9tB:578. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:653.
3

Nik1dugc11 /986!X7. I .rn111/. Nr X6

Riillcl.H': S. 39 sista raden tillkommit not 2. S. 40 rad 22 Stflr: 5. - - - Il. Riittat
till: 5. - - -- domstolarna. rad :!'i Star: 6. Vad av. Rätlat till: 6. Vad som
av. S. 42 not 2 ändrad till not 3
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Nurarandc ln/c/.\'t'

Fi1rcs/11gc11 lydelse

Prop.1986/87:86

eningsstämma väljer övriga revisorer och lika mänga suppleanter.
Den av kassan utsedde n:visorn och hans suppleant hör ha insikt och
erfarenhet av rörelse för fastighets- och tomtriittsbelilning. Av de valda
n:visorerna hör en revisor och hans suppleant vara auktoriserade revisorer.
Den som är tjänsteman hos förening eller annars intager en underordnad eller beroende ställning till
styrelseledamot eller verkstiillande
direktör eller till sfidan tjiinsteman
hos föreningen. {it vilken uppdragits att ombesö1:ja bokföringen eller
medclsforvaltningen eller kontrollen däröver. får ej vara revisor eller
suppleant i samma förening. Ej heller får den vara revisor som iir eller
varit gift med eller iir tro/ol'ild med
si1dan styrelseledamot eller tjiinsteman som avses i detta stycket eller
den som med honom iir i rätt uppeller nedstigande släktskap eller
svågerlag eller syskon eller är i det
sviigcrlag. att den ene iir eller varit
gift med den andres syskon, eller
den som pli grund m· adoption står
i mots1·ari111dc ji'irhäl/1111de till styrelseledamot eller tjiinstcman som
fiirul niimnt.1·.

Den som iir tjänsteman hos förening eller annars intager en underordnad eller beroende ställning till
styrelseledamot eller verkställande
direktör eller till sildan tjänsteman
hos föreningen. ät vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller
medelsförvaltningcn eller kontrollen däröver. far ej vara revisor eller
suppleant i samma förening. Ej heller får den vara revisor som är eller
varit gif\ med eller .rnmho till sådan
styrelseledamot eller tjänsteman
som avses i detta stycket eller den
som med honom iir i r;iu upp- eller
nedstigande släktskap eller svågerlag eller sy~kon eller är i det svagerlag, att den ene är eller varit gift
med den andres syskon.

Denna lag triider i kraft den I januari 1988.
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17 Förslag till

Prop, 1986/87: 86

Lag om iindring i fastighetsbildningslagen <1970:988)
Hiirigenorn föreskrivs att 12 kap.
( 1970: 988)' skall ha följande lydelse.
N111·arwllic /ydl'i.H'

Uwn hinda a1· 1·illkoren i I ~ filr
Ji1.11igheta som tillhiir iikta makar
1·ar .filr sig el/a inne/ras med olika
riill i iiktt'n.1kape1 sa111111t1nliig1.tt1s,
om makarna träj}i1r a1·tal om sin
riill i den fi1srighet som bildas i.:c110111 sam111a11/iig.i:ni11.i:1'11. Scldt1111
111·111/ skall 11ppriit111s i samma fiJrm
som iikte11sk11p.1:{årurd. Tillhiir fi1s1ir.:hercm11 ena mt1kc11 som enskild
er.:endom t1l'h som gi.fiorii11.1pods.
skall genom m·ta/et besriimma.1· au
den nybildade fi1s1ighc1en i sin lrc/her skall 1·ara den makens enskilda
q.:endom eller giftoriillsgods. Til/hiir fi1s1ighe1erna makarna 1•ar för
sig, skall bestämmas all makarna
skall iiga var sin andel i den nyhi/dadt' fi1srighcren som enskild egendom eller giftoriillsgods. Vardera
makens andel sk11/l 111göra hii(fien.
om t'.i 1111na1 avta/a1s. lnl1lji1t1ar m·taler gli\'{j, äger I! kap. 5 § g(ficrmä/sha/ken mot.1·1·arande ri/liimpning.
F11srigh1·1 som m11kc fi/11 i gåFa
m· annan iin andra maken med 1·il/kor all den skall \'lira hans enskilda
egendom eller som make erlulllir
genom resramenre med sädanl 1·illkor eller som ril({allit make i an·
ol'h om 1·i/ke11 an·lätaren genom
tc.1·tamenre meddelat sJJan filrcskr{fi filr ingå i .l'l11nmanliiggni11g
med st1'i<l m· artal so111 <11'.se.1· i ji'irsta .Hyckel endast 0111 den nybildade
.ft1sti1c:hcll'11 enlig! <11·tall'I skall l'<1ra
den makens enskilda egendom.

Lagen omtryckt 1971: IO:l5.

*

fastighctsbildningslagcn

Fiires/agcn lyddse
I~

1

2

kap.
2~
En fiurighcr som dg.1 m· nägon
som iir g((t ol'h ilr dt>nnt'.1' gifioriittsgod1 får illle sammcrnliigga.1
med c11 .fi1stighe1 som lir sw1111w
makes cnski/d<1 l'f.:<'ndom.
FastighetC'r som tillhör makar
1·ar JC'ir sig får .1·am111an/iigr.:as, om
m<1k11rna tri!f.(11r skr(fi/igr arta/ <'111
all iiga 1·11r sin hc.1·1ämda andel i
den nyhildade .fi1stiglll'tc11 och 0111
1·arJaa makens amid i sin helhet
kommer all lllgt'ira den makens
g{floriirtsgods eller enskilda egendom. Innefattar a1·t11frt gåra, .fur
sammanliiggning ske bara 0111 a1·talcr har registrerats enligt 16 kap,
iikrcnskapsha/ken.

35

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

Prop.1986/87:86

2. Att he:-.tämmelscrna i 12 kap. 2 §inte gäller när äldre giftermålsbalken
är till~implig på makarnas förmögenhetsförhällanden föreskrivs i 18 § lagen
( 1970: 989) om införande av fastighetshildningslagen.
3. Bcsliimmelserna i 12 kap. 2 ~skall tillämpas i deras äldre lydelse. om
siidant avtal som avses i den lydelsen har träffats före ikraftträdandet.
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18 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i rennäringslagen ( 1971: 437) 1
Härigenom föreskrivs att 81
de lydelse.

*rennäringslagen ( 1971: 437 l skall ha följan-

Nuvarande /ydci.ff

Föreslagen

81

lydcl.~c

~

Byter märkt ren ägare, får ommärkning till den nye ägarens märke ske
endast om styrelsen i den sameby där ommärkningen skall äga rum medger
det. Lämnas ej sådant medgivande, kan renens märke förses med avbrott
för att skilja renen från andra renar med samma märke. För avbrottsmärkning fordras medgivande av styrelsen för den samehy där renen i
fortsättningen skall hållas.
För ommärkning eller avbrottsmärkning av ren som förvärvats på
annan grund än g{fiorätt. arv eller
testamente fordras dessutom överlåtarens samtycke.

För ommärkning eller avhrottsmärkning av ren som förvärvats pa
annan grund iin bodelning. arv eller
testamente fordras dl.'ssutom överlåtarens samtycke.

Ommärkning eller avbrottsmärkning får ske endast i närvaro av den som
samebyns styrelse utser eller inför I\ å vittnen.
Avbrottsmärke får behållas på ren högst tio år efter det styrelsens
medgivande gavs.
Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

1

Lagen omtryckt 1985:919.
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19 Förslag till

Prop. l 986187: 86

Lag om ändring i hostadsrättslagen ( 1971 :479)
!Hirigenom föreskrivs all 11
följande lydelse.

~

hostadsriittslagen ( 1971 :479) 1 skall ha

II

~

Den till vilken hostadsriill övergått får ej vägras intrfö.le i föreningen. om
han uppfyller de villkor for medlemskap som föreskrives i stadgarna och
föreningen skiiligen kan nöjas med honom som hL)Stadsriittshavare. En
kommun sl)m har förviirvat bl)stadsrätt till en bostadslägenhet far ej vägras
medlemskap. Ej heller far den som förvärvat bostadsrätt vid exekutiv
försal.ining eller vid offentlig auktion enligt 10. 12 eller 37 ~ viitmts medlemskap pft den grund att ers~ittning för bostadsriitten icke heriiknats enligt
grunder som anges i stadgarna.
Har hostadsriitt övergiltt till bostadsriittshavarens make. får intriide i
föreningen \·iigras maken endast om hinder möter pa grund av hestiimmelse i stadgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller uppfylla
liknande villkor och det skiiligen kan fordras att maken uppfyller villkoret.
Vad som sagts nu iiger motsvarande tillämpning. om hostadsrält till hostadslägenhet överg[1tt till bostadsrättshavarcn närstående som varaktigt
sammanbodde med honom.

I fr[1ga om andel i bostadsriitt
iiger första och andra styckena
tifömpning endast om bostadsrätten efter förviirvet innehas av makar. Vad som sagts 1111 gäller ej, om
annat bestämh i stadgarna.

I frftga om andel i bostadsrätt
äger första och andra styckena
tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar d/cr. om hostadsriille11 a1·scr
hostadsliigcnhct, m· sådana sam-

bor på vilka lagen ( J9li7:000! om
samhors [;emcn.\'(Jmma hem skall
tillämpas. Vad som nu har sagts
giiller ej. om annat har hestiimts i
stadgarna.
Denna lag tr~idcr i kraft den I januari 1988.

1

Lagen omtryckt 1982: 353.
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20 Förslag till

Prop. 1986/87:86

Lag om iindring i rättshjälpslagcn ( 1972:429)
Hiirigenom föreskrivs alt 8. 9. 16, 19. 22. 23. 25 och .31
gen ( 1972:4291 1 skall ha följande lydelse.
/,yde/se rnligt SFS 1986: 1041

** ri11tshjiilpsla-

Fiirl'slagl'/1 lydl'i.l'l'

Allmiin riillshjMp för ej heviljas
I. i angeliigenhet som skall prövas eller på annat siitt hehandlas utom
riket. om ej den riittssökande är bosatt här och särskilda skäl föreligger for
riittshjiilp.
2. utlänningar ~nm varken iir eller tidigare varit bosatta hiir. om det inte
finns siirskilda skäl for rättshjälp .
.3. näringsidkare i angelägenhet som uppkommit i hans niiringsverksamhet. om ej skäl föreligger för riitlshjiilp med hänsyn till verksamhetens art
och hegriinsade omfaltning, hans ekonomiska och personliga förhållanden
eller omstiindigheterna i övrigt,
4. i fraga om anspråk som överlåtits till den rättssökande. om överlåtdsen kan ant<igas ha ägt rum i syfte att ästadkomma fördel vid prövning av
hegäran om rättshjiilp.

5. för uppriittande av självdeklaration, ti/.:ti'11.:/.:ap.1fiirorJ eller testamente,
6. i mål 0111 hos/.:illnad enli1:t 9
kap. 2 .~ 1:Uiermålsha/ken,

5. för upprättande av självdeklaration.
6. .för uppriittande a1· iiktenskaps_ti.irord. testamente eller ga1·0ha11dling.

7. om frågan om rättshjälp kan anstå till dess en annan rättslig angelägenhet, vari anspråket stöder sig pä viisentligen likartad grund, har avgjorts
slutligt,
~- ägaren av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet som avser
fastigheten eller byggnaden. om han har eller borde ha haft rättsskyddsforsiikring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten,
9. den som ej har hefogat intresse av att få sin sak behandlad.
I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och
normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rättshjälp ej skall heviljas.
Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att medborgare i en viss främmande stat och den som. utan att vara medborgare i
den staten. är bosatt där skall vara likstiilld med svensk mcdhorgare i fråga
om allmiin rättshjälp.
N111·ara11dc /ydelse 2

Föreslagen lydelse

9§
Vid allmän riittshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga angelägenhet som riittshjälpen avser.
Säsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för
' Lagen omtryckt 1983: 487.
Lydelse enligt riksdagens beslut (prop. 1986/87: 26. JuU 13, rskr. 89).

2
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N111·w·1111dc lvddsc

Fiin·.1/11i;e11 lydelse

Prop. 1986/87: 86

I. hitriidc som varit behövligt för tillvaratagande av den riittssökandes
rätt.

2. bevisning vid allmän domstol,
bostadsdomstolen, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen clla krigsriifl samt nödviindig utredning i angeliigcnhet, som kan komma under
s{1dan domstols prövning eller som
skall prövas av skiljemän,

2. bevisning vid allmän domstol,
bostadsdomstolen, marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen samt
nödvändig utredning i angelägcnhet, som kan komma under sildan
domstols prövning eller som skall
prövas av skiljemän,

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol
eller förvaltningsmyndighct om utredningen är skäligen påkallad för tillvaratagande av den riittssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndigheten,
4. resa och uppehälle för den riHtssökandc eller hans ställföreträdare och
för vf1rdare eller annan. som måste anlitas i samband med inställelse inför
domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts. eller i
samband med instiillelse för sådan blodundersökning eller annan undersökning rörande iirftliga egenskaper som avse~ i lagen < 1958:642) om
hlodundersökning m. m. vid utredning av faderskap eller läkarundersökning enligt :: I kap. 11 *föräldrabalken,
5. ansökningsavgift enligt förordningen ( 1987: 000) om avgifter vid de
allmänna domstolarna samt särskih.l avgift som skall betalas enligt förordningen (1981: 1185) om utsökningsavgifter.
6. vad som av allmänna medel utgiltt i ersättning för översättning eller i
ersiittning enligt 4 eller 5 *lagen (1958: 642) om blodundersökning m. m.
vid utredning av faderskap eller enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 §
första stycket niimnda lag för bevisning som rätten självmant föranstaltat
om.
7. sk!f1c.rnw11 som m· dom.Ho/
_fi"irordna!S att verkställa bodelning
med anledning av iiktenskapsskillnad d/a boskillnad.

8. medling enligt 42 kap. 17

7. hoddninpfiirriiltare som har
.fårordnals ar domstol att verkställa
bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller alt rerkställ11 sådan hodelninf? mellan sambor som
.fi>rrä1ta.1· av annan anledning iin alt
den ena s11mhon har al"iidi1.

*

rättegångsbalken.
Siisom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rättssökandes kostnad för sådan blodundersökning eller annan undersökning
rörande ä1i'tliga egenskaper som avses i lagen ( 1958: 642) om biodundersökning m. m. vid utredning av faderskap.

16 §
Allmiin rättshjälp får, om ej annat följer av 17 §. beviljas av advokat eller
av biträdande jurist pt1 advokatbyd, om den rättsliga angelägenheten avser
äktenskapsskillnad
/wskil/1wd, dock inte rnligt 9
kap. 2 ~ i;ifiamålshalkrn
underhilllsbidrag till make eller
barn
faderskap till harn
vårdnad
umgänge.

äktenskapsskillnad

underhii.llsbidrag till make eller
barn
faderskap till barn
vårdnad
umgänge.
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N111·ara11de lydelse

FäreslaRetZ lydelse

Prop.1986/87:86

Advokat eller biträdande jurist pft advokatbyrå filr ej bevilja allmän
riittshjälp för verkställighet av avgörande om underhållsbidrag. värdnad
eller umgänge. Ej heller får advokat eller biträdande jurist bevilja allmän
rättshjälp
I. om den rättssökande är dödsbo.
2. om den rättssökande är bosatt utom riket,
3. om den rättsliga angelägenheten skall prövas eller på annat sätt
behandlas utom riket.
19 ~
Beviljas allmän rättshjälp, betalas därefter uppkommande kostnader
enligt 9 och JO§§ av allmänna medel. Av allmänna medel betalas även
biträdesersättning för tiden efter det att ansökan om rättshjälp kommit in
till den myndighet som har att besluta om allmän rättshjälp. Detsamma
gäller biträdeskostnad som uppkommit före ansökningen hos myndighet,
om arbetet har varit av mindre omfattning eller brådskande art och ansökningen har gjorts utan väsentligt dröjsmål eller om eljest synnerliga skäl
föreligger.

Vad som har sagts nu om ersiittning till biträde gäller även i fråga
om ersättning till skijiesman.

Vad som har sagts nu om ersättning till biträde gäller även i fråga
om ersättning till hodelningsfiirrättare.

I fråga om ersättning som avses i 9 §andra stycket 6 skall rätten, i stället
för att enligt 18 kap. 13 § rättegångsbalken ålägga den som beviljats allmän
rättshjälp betalningsskyldighet, förklara att ersättningen utgör en kostnad
för rättshjälpen.

Biträde. sk(ftesman och medlare
har rätt till skälig ersättning för arbete. tidsspillan och utlägg som
uppdraget har krävt. Vid bedömningen av vad som är skäligt arvode
skall uppdragets art och omfattning
beaktas. Hänsyn skall också tas till
andra omständigheter av betydelse,
såsom den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med
samt den tid som har lagts ned på
uppdraget. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande. domstolsverket fastställer taxa som
skall tillämpas vid bestämmande av
ersättningen.
Har biträde, sk(fiesman eller
medlare genom vårdslöshet eller
försummelse föranlett kostnad för
rättshjälpen. skall detta beaktas vid
ersättningens bestämmande. Om
biträde missbrukat sin behörighet
att hevilja allmän rättshjälp eller hesluta om substitution eller det eljest
föreligger särskilda skäl, får ersätt-

Biträde.
/Jode/ning4örrällare
och medlare har rätt till skälig ersättning för arbete. tidsspillan och
utlägg som uppdraget har krävt.
Vid bedömningen av vad som är
skäligt arvode skall uppdragets art
och omfattning beaktas. Hänsyn
skall också tas till andra omständigheter av betydelse, såsom den
skicklighet och den omsorg som
uppdraget har utförts med samt den
tid som har lagts ned på uppdraget.
Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande.
domstols verket
fastställer taxa som skall tillämpas
vid bestämmande av ersättningen.
Har biträde, hodelning.~(örrät
ta/"l' eller medlare genom viirdslöshet eller försummelse föranlett
kostnad för rättshjälpen. skall detta
beaktas vid ersättningens bestämmande. Om biträde missbrukat sin
behörighet att bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution
eller det eljest föreligger särskilda
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Nurnra11de

lyde/.~c

Föreslagen lydelse

ningen jiimkas.
Ersättning till biträde fastställes i
mål eller ärende vid domstol av
domstolen. Ersättning till biträde i
annat fall och till skifiesman fastställes av rättshjälpsniimnden. Ersättning till medlare fastställes av
domstolen.

skäl. fär ersättningen jiimkas.
Ersiittning till biträde fastställes i
mål eller fö"emlc vid domstol av
domstolen. Ersättning till biträde i
annat fall och till hodelning.1:fi'irriittarc' fastställes av rättshjälpsnämnden. Ersiittning till medlare fastställes av domstolen.

Biträde får ej förbehålla sig eller
mottaga ersättning av sin huvudman utöver vad som följer av 22
Har det skett. är förbehållet utan
verkan och skall biträdet återbetala
vad han uppburit för mycket. I fråga om ersättning till sk~ftesman och
till medlare skall vad som har sagts
nu äga motsvarande tillämpning.

Bitriide far ej förbehålla sig eller
mottaga ersättning av sin huvudman utöver vad som följer av 22 §.
Har det skett. är förbehållet utan
verkan och skall biträdet återbetala
vad han uppburit för mycket. I fråga om ersättning till hodelningsfi."irriitlare och till medlare skall vad
som har sagts nu äga motsvarande
tillämpning.

*·

Prop. 1986/87:86

25 ~ 3
I angelägenhet. som ej handI angelägenhet, som ej handlägges vid allmän domstol. bostadslägges vid allmän domstol. bostadsdomstolen. marknadsdomstolen eldomstolen. marknadsdomstolen elarbetsdomstolen.
beslutar
ler
arbetsdomstolen.
beslutar
ler
rättshjälpsnämnden om utredning.
rättshjälpsniimnden om utredning.
Utan hinder härav för bitriide besluUtan hinder härav får biträde besluta om utredning av mindre omfattta om utredning av mindre omfattning. Samma befogenhet tillkomning. Samma befogenhet tillkommer hodelnings_fiirriittare.
mer skiftesman som förordnats i
iirende om hode/ning.
Den som medverkat vid utredning som avses i första stycket har rätt till
ersättning enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Ingår utredningen i
mål eller ärende som har anhängiggjorts vid domstol fastställes ersättningen av domstolen. I annat fall bestämmes ersättningen av rättshjälpsnämnden.

31 ~
I fråga om part som åtnjuter allmän rättshjälp i mål eller ärende vid
domstol äger i fråga om kostnaderna för rättshjälpen bestämmelse i lag om
parts rilttegångskostnad tillämpning utom beträffande ersättning för ränta.
Motpart eller annan som är ersättningsskyldig för sådana kostnader skall
åläggas att utge ersättningen enligt vad som sägs i 33 §.
Om det döms till äktenskapsskillnad mellan makar efter gemensam
ansökan och den ena maken har åtnjutit allmän rättshjälp. skall rätten
ålägga den andra maken att betala staten hälften av kostnaderna för rättshjiilpen. Om maximibeloppet för den andra makens rättshjälpsavgift skulle
ha varit lägre än hiilften av rättshjälpskostnaderna. skall åläggandet dock
begränsas till vad som motsvarar maximibeloppet. Ersättningsskyldighet
skall inte åliiggas. om beloppet understiger en viss av regeringen fastställd
'Scnash: lydelse 1986: 657

4:?

N111·ara11dc lydelse

Fiires/agen lydelse

Prop. 1986/87:86

gräns. ErsiittningsskylJight:t skall heller inte åläggas om Jet meJ hänsyn
till omstiindigheterna annars ilr obilligt.
Har i iircnde om hodelning
sk{fiesman förordnats och har ena
maken åtnjutit allmiin rättshjälp.
skall rättshjälpsnämnden med motsvarande tilliimpning av andra
stycket besluta om kostnaderna för
sk(fic.rnwnncn och för utredning
som denne har föranstaltat om. Beslutet om ersättningsskyldight:t får
verkställas enligt vad som är föreskrivet om allmiin Jomstols dom.

Har hodclning.~(i.irriittarc förordnats och har ena maken ätnjutit allmän rättshjiilp. skall rättshjälpsnämnden med motsvarande tilllämpning av andra stycket besluta
om kostnaJerna för bodelning.1förriittarcn och för utredning som denne har föranstaltat om. Beslutet om
crsättningsskyldighet far verkställas enligt vad som är föreskrivet om
allmän domstols Jom.

Om den rättssökanJes riittshjälpsavgift och tilläggsavgift tillsammans
meJ den ersättning som maken har älagts att betala enligt anJra och tredje
styckena överstiger riittshjälpskostnaderna. skall den rättssökande berättigas att fo tillbaka den överskjutande delen.
Skall i annat fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mellan
parter. äger diirom gällande bestämmelser motsvarande tillämpning i fråga
om kostnaderna för allmän rättshjälp at part. Därvid skall bctalningsskyldighet åläggas för dessa kostnader i deras helhet eller till viss kvotdel utan
angivande av bestämt belopp.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Har allmän riittshjiilp sökts före ikraftträdandet. gäller 8 § i dess äldre
lydelse.
3. Har någon med stöd av giftermålsbalken förordnats att vara skiftesman . .skall hans rätt till ersättning för uppdraget prövas enligt äldre bestämmelser.
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21 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i vapenlagen ( 1973: 1176)
Härigenom föreskrivs att 33
lydelse.

*vapenlagen ( 1973: 1176)

Nuvarande lydelse

1

skall ha följande

Föreslagen lydelse

33 §
Skjutvapen och därtill hörande ammunition skall inlösas av staten om
I. tillstånd som medför rätt att inneha vapnet har återkallats utan att
egendomen har förklarats förverkad eller är tagen i beslag,
2. vapeninnehavaren har avlidit,
3. ansökan om tillstånd till innehav av vapen som förvärvats genom arv. testamente eller på grund
Ol' giftorätt har avslagits,

3. ansökan om tillstånd till innehav av vapen som förvärvats genom arv, testamente eller bodelning har avslagits,

4. domstol har funnit att vapen, som innehas av någon som ej är berättigad därtill, ej skall förklaras förverkat eller åklagaren i ett sådant fall har
beslutat att ej föra talan om förverkande.

Denna lag träder i kraft den I janmri 1988.

1

Lagen omtryckt 1981; 1360.
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22 Förslag till

Prop. 1986/87:86

Lag om ändring i riksdagsordningen
Härigenom föreskrivs att lilläggsbestämmelsen 4.6.5 riksdagsordningen'
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

FiireslciRen lydelse

4 kap
4.6.5
Lagutskottet skall bereda ärenLagutskottet skall bereda ärenden rörande giftermåls-, föräldra-, den rörande äktenskaps-, föräldra-,
ärvda-, handels-. jorda- eller utsök- ärvda-. handels-. jorda- eller utsökningsbalken eller lagar som ersätter ningsbalken eller lagar som ersätter
eller anknyter till föreskrifter i des- eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar. i den mån ärendena icke sa balkar. i den mån ärendena icke
tillhör annat utskotts beredning. tillhör annat utskotts beredning.
Det skall vidare bereda ärenden Det skall vidare bereda ärenden
som gäller försäkringsavtalsrätt,
som gäller försäkringsavtalsrätt,
bolags- och föreningsrätt med un- bolags- och föreningsrätt med undantag för bostadsrätt, växel- och dantag för bostadsrätt, växel- och
checkrätt, skadeståndsrätt. imma- checkrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt, transporträtt, konkurs- terialrätt, transporträtt. konkursrätt, internationell privaträtt samt rätt, internationell privaträtt samt
lagstiftning i andra ärenden av all- lagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet. mänt privaträttslig beskaffenhet.
Utskottet skall även bereda ären- Utskottet skall även bereda ärenden om konsumentskydd samt exe- den om konsumentskydd samt exekutionsväsendet.
kutionsväsendet.

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

1

Riksdagsordningen omtryckt 1985: !068.
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23 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i gruvlagen (1974:342)
Härigenom föreskrivs att 9 kap. 4
de lydelse.
N111·arande

lydd~e

*gruvlagen ( 1974: 342) skall ha följanFiireslage11 lydt'ise

9 kap
4 ~I
Har .filnRcslu111tlling icke företetl.1 eller har tillstånd till .fbn-iin·ct
ej erhållits mir sådant krä1·s enligt
lagt' Il (/982 :6/ 8) om 11tliindska fiir1·iin· m· .fi1st egendom m. m .. skall
hergmiislllrcn förklara anmiilan
l'ara utan 1·akan. / annat fall skall
han snarast anteckna anmiilnint:t'll

Berg111tistaren skall .f("irklara anmiilan utan 1·erkan. om
I. fi/ngcshandlingen inte har fiirl'tetts.
2. tills tänd till fi'irl'iin·l'f inte erhållits niir sådant krä1·s enligt lagen
I 1982:6/liJ om utländska förviin· 111·
fast egendom m. m .. eller
3. fiirl'iin·l'f har ske It genom en
sådan Rål'<l mellan makar som inte
har registrerats enligt 16 kap. äktcnskapsbalken.
I annat fall skall han snarast anteckna anmälningen i grul'registret.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Har en gåva mellan makar eller blivande makar skett genom äktenskapsförord som har registrerats, skall 9 kap. 4 tillämpas i dess äldre
lydelse.

*

1

Senaste lydelse 1982:627.
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24 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i lagen ( 1981: 131) om kallelse på okända
borgenärer

**

Härigenom föreskrivs att 2 och 3
lagen ( 1981: 131) om kallelse på
okända borgenärer skall ha följande lydelse.
N111·arande lydelse

Fiireslagen lydelse

2~
När bouppteckning har skett efter en avliden. får efterlevande make.
arvinge, testamentstagare. boutredningsman eller testamentsexekutor ansöka om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift.
får kallelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer.
Bestii111melserna i ji"irsta stycket
l'.fierlel'lrnde make gäller ocksii
en sådan l'.fier/c1·ande samho snm
m·ses i lagen (f987:000) om sambors gemensamma hnn, om denne
har hegiirt att bodelning skall jörriitras enligt 5 §samma lag.
0111

När boskillnad har be1·i(iats eller
det har diimts till äkte11skapsskill11ad, får vardera maken ansöka om
kallelse på egna eller andra makens
okända borgenärer.

När ansiikan om iikte11skapsskill11ad eller anmälan e11/igt 9 kap. I §
andra stycket iiktenskapsbalken
har fjorts, far vardera maken ansöka om kallelse på egna eller andra
makens okända borgenärer.

Kallelse på okända borgeniirer får också sökas av förmyndaren, när
någon har förklarats omyndig.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Har boskillnad beviljats. skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas när det gäller rätten att på grund av boskillnaden ansöka om kallelse på
okända borgenärer.
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25 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen f I 982: 352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt skall ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 1986187:37

Fiircslagen lydelse

Hembud sker hos hyresnämnden
genom
skriftlig
anmälan
av
fastighetsägaren. Fastighetsägaren
skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift
om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det för en
överlåtelse behövs makes samtycke enligt 6 kap. 4 § Rifiermålshalken, skall makens samtycke ges
till avtalsförslaget.

Hembud sker hos hyrcsnämnden
genom
skriftlig
anmälan
av
fastighetsägaren. Fastighetsägaren
skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift
om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förviirvet. Om det för en
överlåtelse behövs makes samtycke enligt äktenskapshalkcn,
skall makens samtycke ges till avtalsförslaget.

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, skall
hyresnämnden förelägga fastighetsägaren att avhjälpa bristen inom viss
tid. Efterkommer fastighetsägaren föreläggandet, anses hembud ha skett
den dag då bristen avhjälptes. Efterkommer fastighetsägaren inte föreläggandet, får hembudet avvisas.

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre
bestämmelser fortfarande tillämpas.
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26 Förslag till

Prop. l 986i87: 86

Lag om ändring i lagen ( 1985:658) om arrendatorers rätt att
förvärva arrendestället

*

Hiirigenom föreskrivs att 8 lagen ( 198.'i:6.'i8l om arrendatorers rätt att
förvi1rva arrendestället skall ha följande lydelse.
;\'1ffara11dc

lydelse

Fiircslage11 lydelse

'

"'
....

Hembud sker hos arrendeniimnden genom skriftlig anmiilan av
jordägaren. Jordiigarc skall hiirvid
ge in ett av honom undertecknat
skriftligt förslag till köpeavtal som
skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förviirvet. Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt 6 /.:ap.
../ ~ i.:ificrmålsbalkcn. skall makens
samtycke ges till avtalsförslagct.

Hembud sker hos arrendenämnden genom skriftlig anmiilan av
jordägaren. Jordiigare skall härvid
ge in ett av honom undertecknat
skriftligt förslag till köpeavtal som
skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det för en överlätelse behövs makes samtycke enligt ii/.:1c11s/.:apshalke11. skall makens samtycke ges till avtalsförslaget.

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, skall
arrendenämnden förelägga jordägaren att avhjälpa bristen inom viss tid.
Eftakommer jordägaren förehiggandet. anses hembud ha skett den dag då
bristen avhjälptes. Efterkommer jord~1garen inte föreläggandet, f:\r hembudet avvisas.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Om avtalsforslaget har undertecknats före ikrafttriidandet. skall äldre
bestämmelser fortfarande tilliimpas.
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'27 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i konkurslagen (1987:000)
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 7
följande lydelse.

~

l.yddsc enligt prop. 1986187:90

Fiireslagcn lvdelse

konkurslagen ( 1987: 000) skall ha

4 kap.

H
Bodelning mellan gäldenären och hans make eller dennes dödsbo. vid
vilken gäldenären har eftcr~ett sin rätt i avsevärd mån eller avstått från
egendom mot att en fordran mot honom har lagts ut pii hans lott. går i
mlltsvarande m:'in [iter. om bodclningshandlingen har kommit in till rätten
senare iin tre tir före fristdagen och det inte visas att gäldeniiren efter
bodelningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.
Vad som sii[.?S i.försra .1·1ycke1

0111

der fi11/er a11 giilJeniiren har 111·srdt1
.från egendom mol atl en _fiJrJran
mot honom har lagr.1· ur på hans lotl

giil/er illlc. om egendomen urgjorde
makarnas f.:Cmensamma hostad eller hohag och övertogs lll' den undra maken med stöd av hestiimmelsema i 11 kap. 8 § iiktenskapshalken.
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Justitiedepartementet

Prop. 1980/87:86

Utdrag ur prntokoll vid regeringssammmanträdc den 4 decemher 1986
Närvarande: statsministern Carlsslrn. ordförande. och statsri'tden Feldt.
Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Walkn. l'eterson. S. Andersson.
Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmherg. Hellström.
Wickbom. Johansson. Hulterström. Lindqvist. (i. Andersson. Lönnqvisl
Föredragande: statsrådl.'.l Wickbom

Lagrådsremiss om följdlagstiftning till
äktenskapsbalken m. m.
I Inledning
Regeringen har i prop. 1986/!D: I föreslagit riksdagen att anta förslag till
I. äktenskapshalk.
2. lag om ändring i ärvdabalken. och
3. lag om sambors gemensamma hem.
I fråga om den huvudsakliga innebörden av iiktenskapsbalken och de
andra lagförslag som förelagts riksdagen genom propositionen hänvisas till
denna.
Äktenskapsbalken och lagen om sambors gemensamma hem lsambolagen) innehåller inga ikrafttriidande- eller övergångsbestämmelser. Förslag
till sådana bestämmelser läggs fram i denna lagrådsremiss. Den innehåller
ockst1 förslag till följdändringar i ett stort antal lagar. De flesta av dessa
följdändringar är av lagteknisk art.
Prop. 1986/87: I bygger på försiag som har lagts fram av familjelagssakkunniga (ledamöter. se prop. s. 37) i betiinkandet (SOU 1981:85) Äktenskapsbalk och på vad som kommit fram vid rcmissbehandlingen av det
betänkandet. En sammanfattning av betänkandet samt en förteckning över
remissinstanserna och en remissammanstiillning linm i bilagorna I och 3
till propositionen.
Betänkandet innehåller ocksa ett förslag till lag om införande av iiktenskapsbalken och förslag till följdlagstiftning. Till protokollet i förevarande
lagstiftningsiiremlc hör dessa lagförslag fogas som bilaga I.
I anslutning till den följdlagstiftning som föranleds av prop. 1986/87: I
bör även behandlas ett förslag till iindring i brottsbalkens hestämmelser om
bodräkt och om åcalsbegri:insning för vissa cillgrcppsbrott ml)! niirstående.
vilket förslag har lagts fram av förmögenhetsbrottsutredningen (Ju
1976:04) i betiinkandet 1SOU 1983:50) Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gäldenärsbrott (avsnitt 3.4.5 och 12.2.7). Betänkandet har remissbehandlats.
Förslagen till följdlagstiftning innehi:iller sakliga nyheter av nitgon hety-
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J..-:Jse framför allt n:ir det giiller brottsbalken och försiikring>.avtalslagcn
I 1927: 771. Eftersom det förslag till iinuring i I04 ~ försiikringsavtalslagen
som liiggs fram i det följande helt avviker fr{in de sakkunnigas. har i
oktober 1986 överläggningar i Jcnna lkl hilllits med företräuare för Stockholms tingsriitt. kammarkollegiet. arvs- och gilvoskattekommittcn (Fi
1984:02). juriuiska fakultden vid Uppsala universitet. Sveriges advokatsamfund. Föreningen _jurister vid Sveriges allmiinna advokatbyråer. Sverige~ domarcförbund. Fnlksam. Svenska Försiikringsbolags Riksförbund
och Försäkringsjuridiska föreningen. I dessa överliiggningar har iiven familjelagssakkunnigas sekreterare deltagit.
Under bereuningen av förslaget till iindring i försäkringsavtalslagen har
vidare överläggningar hiillih med företriidare för justitiedepartementen i
de andra nordiska liinderna. I dessa överliiggningar har ocksfi deltagit
fliretriidare for de iiktenskapsriittskommittcer som finns i Island och
Norge.
De lagförslag som har lagts fram i prop. I 986i87: I medför behov av
fi.iljdiindringar i bl. a. lagen ( 1941: 416) om arvsskatt och gåvoskatt. Denna
lag ses för närvarande över av arvs- och g~ivoskattekommitten. Chefen för
finansdepartementet <1vscr att senare lägga fram de förslag till ändrade
arvsskatteregler som behövs för tiden till dess att en ny arvsskattelagstiftning pti grundval av kommitten~ arbete kan tr~ida i kraft. I samband
därmed kommer han ocksa att lägga fram de förslag till följdändringar i
komrnunalskattclagen ( 1928: 3701 som behövs. Nagra följdändringar idessa lagar föreslås därför inte i förevarande lagstiftningsärende.
Förslaget till ändrad äktenskapslagstiftning medför också behov av en
ilndring genom lag i förordningen ( 1931: 429) om vissa internationella rätlsförhållanden rörande äktenskap. adoption och förmynderskap. En sadan
iindring kräver emellertid en ändring av den nordiska konvention som
ligger till grund för förordningen. Inom justitiedepartementet har tagits
initiativ till överliiggningar med övriga nordiska länder i syfte att åstadkomma en sädan konvcntionsändring. Jag avser att äterkomma i denna
fråga i ett senare lagstiftningsärende när konventionsändringen har kommit

Prop. 1986/87: 86

till stånd.
Denna lagrådsremiss är disponerad på följande sätt.
I en allmiin motivering behandlas frågorna om
äktenskapsbalkens och sambolagen~ ikraftträdande i avsnitt 2.1,
ändringar i brottsbalken i avsnitt 2.2.
ändringar i försäkringsavtalslagcn i avsnitt 2.3, och
övriga följdändringar i avsnitt 2.4.
Mina kommentarer till de enskilda lagbesliimmelserna finns i specialmotiveringen (avsnitt 4).

2 Allmän motivering
2.1 Äktenskapsbalkens och samholagens ikraft trädandc
Mitt förslag: Aktenskapsbalken och sambolagen skall träda i kraft
den I januari 1988. Den nya lagstiftningen skall i princip bli tillämplig i sin helhet vid ikrafttr~idandet.
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Familjclagssakkunnigas förslag: Överensstiimmer med mitt förslag i den
del det innebär att de nya lagarna skall bli tillämpliga fullt ut vid ikrafltriidandet (se betiinkandet s. 431 l.
Remissinstanscrna: De sakkunnigas förslag har lämnats utan erinran.
Skälen för mitt förslag: Aktenskapsbalken och sambolagen innehåller
inga ikraftträdande- eller övergangsbcsti:immelser. I överensstämmelse
med familjelagssakkunnigas förslag hör dessa i stället tas upp i sär~kilda
lagar. s. k. prnmulgationslagar.

Prop. 1986/87: 86

När det giiller frågan om lämplig tidpunkt för ikrafnrädandet bör beaktas
att viss. inte alltför kort tid bör förflyta mellan riksdagens beslut om
reformen och reformens ikraftträdande. Enligt min mening bör tiden inte
understiga sex månader. Den tiden behövs för att informera allmiinheten
om reformen. utbilda praktiskt verksamma jurister i de nya bestämmelserna och ge allmänheten och dessa jurister möjlighet att vidta förberedelser
inför reformens ikraftträdande. Exempelvis kan testamenten och äktenskapsförord behöva upprättas eller bytas ut och samboavtal behöva skrivas.
Nyheterna i iiktcnskapsbalken gäller främst förmögenhctsordningen i
iikter.skap och behandlingen av makarnas egendom när etl äktenskap
upplöses. De regler som nu gäller på detta område tillkom i allt väsentligt
när giftermälshalken infördes år 1920. De grundar sig alltså på andra
värderingar än dagens, och de framstår delvis som förftldrade. Många av
dem tillämpas inte heller. Genom äktenskapsbalken för vi en lagstiftning
som bygger på nutida värderingar och som är anpassad till dagens samhälle. Mot denna bakgrund är det angeläget att äktenskapsbalken i sin helhet
blir tilHimplig vid ikraftträdandet. Även praktiska skäl talar för detta. När
giftermålsbalken infördes år 1921 valde man att - med vissa undantag låta äldre giftermålsbalken vara tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden när äktenskapet hade ingåtts före ikraftträdandet av den nya balken.· Under-en lång tid har vi alltså haft att tillämpa två olika regelssystem.
Detta har medfört stora olägenheter och det är angeläget att en liknande
situation inte uppkommer i framtiden.
Principen bör alltså vara att äktenskapsbalken i sin helhet skall bli
tillämplig omedelbart. Detta kommer inte i konflikt med den annars gällande. allmänna rättsgrunclsatsen att en ny lag inte bör ges tillämpning på
rättsförhållanden som har uppkommit före lagens ikraftträdande. Den
rättsgrundsatsen anses nämligen inte gälla på familjerättens område (se
KU 1974:60). Trots det bör man givetvis även på det området beakta de
skäl som ligger bakom denna grundsats. när det kan vara motiverat. Det
leder till att vissa undantag bör göras från prim:ipen om att äktenskapsbalken omedelbart skall få genomslag fullt ut. Det viktigaste av dessa undantag är att de nya bodclningsreglerna bör bli tillämpliga bara när talan om
äktenskapsskillnad väcks eller den ena maken dör efter ikraftträdandet.
Jag ått:rkommer till detta i specialmotiveringen.
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2.2 Ändringar i brottsbalken

Prop.1986/87:86

Mitt förslag: Bestiimmeberna om bodräkt i hrottsbalken upph~ivs.
Reglerna om f1talsbegrirnsning för vissa tillgreppsbrott. som förövats
mot närst[1ende. ges en mera generell utformning. Dessa bör bl. a.
omfatta var och en som inte endast tillfälligt s<1mmanbor med gärningsmannen. Ansvarsfribetsregeln för närst[1cndc vid skyddande
av brottsling ges en utformning som miijliggiir en friare intresseavvägning.

Förmögcnhctsbrottsutredningcns förslag: Överensstiimmer i allt väsentligt med mitt förslag vad gäller tillgreppsbrotten (se SOU 1983: 50 avsnitten
3.4.5 och 12.2.7!. Utredningen har inte behandlat fragan om straffansvar
vid skyddande av brottsling.
Remissinslanscrna: Förslagen har huvudsakligen tillstyrkts eller lämnats
utan erinran.
Skälen för mitt förslag: Av hiivd har i svensk rätt vissa brott behandlats
mildare när den hrottsligc och hans offer äger en viss samhörighet. De
bestiimmclser i brottsbalken som innehåller sädana regler bör ses över i
detta sammanhang. Bl. a. mt1ste det övervägas om ett sådant samboförhållande som omfattas av sambolagen skall jämställas med äktenskap eller om
andra lösningar är lämpligare.
Enligt 8 kap. 3 skall makar. syskon. föräldrar och barn eller fosterföräldrar och fosterbarn som stjäl från varandra medan de sammanbor dömas
för bodriikt. Detsamma gäller den som stjäl från dödsbo vari han är
delägare eller som stjäl lösöre vari han är dcliigare. Straffet iir böter eller
fängelse i högst ett år. Om flera medverkat i en stöld och någon av dem
skall dömas för hodriikt. skall även de övriga dömas enligt den bestämmelsen med undantag för den som handlat med uppsåt alt tillägna sig det
tillgripna.
I 8 kap. 13 § finns bestämmelser om åtalshegriinsning vad gäller tillgreppsbrott som förövats mot vissa närstående. Med undantag för grov
stöld, rån och grovt rfm krävs vid sådana brott antingen angivelse från
målsäganden eller att f1klagaren finner att åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Kretsen av anhöriga är vid och upptar make eller trolovad till
gärningsmannen eller annan medverkande vid brottet, syskon. släkting i
rätt upp- eller nedstigande led. den som i första svågerlag är lika nära samt
fosterföräldrar och fosterbarn.
Förmögenhetsbrottsutredningen föreslår att bestämmelsen om bodräkt
skall upphävas. Utredningen uttalar i denna fråga följande:

*

Privilegieringen av vissa stölder såsom bodräkt är ålderdomlig. Stölder
från anhöriga har redan genom åtalsreglerna en tillräcklig särställning.
Stöld från samägarc eller dödsbo innebär ofta att ett givet förtroende sviks
och framstår därför inte som mindre straffvärd än annan stöld. Som påpekats innebär specialregleringen att strafföreläggande inte kan förekomma
vid bodräkt. trots att det är fråga om en privilcgiering. Skäl för att bibchälla
bodräkt som särskilt brott finns därför ej (bctiinkandet s. 225).
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Straffhestiimmelsen om bodräkt är ett stadgande med gamla anor. Numera
finns dock en sådan bestämmelse kvar endast för stöldbroll och alltså inte
for exempelvis förskingringsbrott. I förarhetena till de gällande bestämmelserna pekades främst p{1 det viirdc som ligger i att besHimmelsen är
grundad p{1 en inhemsk tradition och på att beteckningen bodräkt ansågs
liimpligarc iin stöld eller snatteri (se NJA Il 1942 s. 345:jfr också NJA Il
1962 s. 205).
Bestämmelsen tillämpas förh[1llandevis siillan. Det hänger förmodligen
samman med de möjligheter ätalsreglerna ger målsäganden att pt1verka om
åtal skall ske. Under åren 1984 och 1985 aktualisi.:rades bestämmelsen om
bodriikt i t.:ll tjugotal fall. varvid ungefär hiilften av fallen avgjordes genom
domstolsförfarandc: i resterande fall meddelades åtalsundcrlåtelse.
För egen del vill jag framhålla att uttrycket bodriikt är iilderdomligt.
Detta i komhination med att benämningen anviinds så sällan medför att det
är sannolikt fft människor som har klart för sig vad bodräkt innebär. I och
med det kan man ifnlgasätta om inte värdet av beteckningen som sådan har
spelat ut sin roll. För mig framstår det som mindre lämpligt att anviinda en
brotlsbenämning vars innebörd inte är allmänt känd.
Som förmögenhetsbrottsutredningen har anfört kan stölder från anhöriga redan genom åtalsreglerna anses ha en tillräcklig särställning. Man kan
som tidigare pf1pekats anta att förklaringen till att bodräkt förekommer så
förhållandevis sällan ligger just i kravet på angivelse från målsäganden.
Enligt min mening iir det också rimligt all målsäganden i stor utsträckning
själv får ha inflytande på om något som kan betraktas som en familjeangelägenhet skall behandlas av rättsväsendet. Beträffande oredlighets- och
trolöshetshrotten har man ocks[1 löst intressekonflikten enbart genom en
åtalsbegriinsning.
Jag finner det inte heller stötande att tillgreppsbrott som begås mellan
närstående eller mellan samägare betecknas som stöld eller snatteri. I och
för sig kan vissa hodräktstillgrepp framstå som mindre straffvärda än det
traditionella stöldbrottet, vilket för det mesta är ett angrepp från någon helt
utomstf1ende. Man kan tänka sig situationer vid känsloladdade separationer som får de inblandade att handla pa ett sätt som annars är dem helt
främmande. I ett gemensamt hem kan det vara svårare att skilja mellan den
enes och den andres egendom. framför allt när det gäller iigodelar som de
samboende gemensamt disponerar. Sådana förmildrande omständigheter
kan emellertid vara skäl att rubricera tillgreppet som snatteri. Jag vill
också peka på att det numera finns möjligheter att, om särskilda skäl
föreligger. besluta om åtalsunderlåtelse för exempelvis stöld om man kan
anta att päföljden blir villkorlig dom.
Ä andra sidan kan sägas att tillgrepp fran exempelvis samiigare eller
dödsbo kan innebära att ett givet förtroende sviks. Det är också svårt för
de inblandade att skydda sig mot sådana brott. Dessa framstår därför
knappast som generellt mindre allvarliga än en stöld av annat slag.
Vid en samlad bedömning finner jag att bodräktsbestämmelsen numera
har spelat ut sin roll och bör upphävas. Den särställning som brott mellan
närstående ändå bör ha får beaktas genom åtalsbegränsningsregeln. Denna
bör dock omarbetas något.

Prop. 1986/87: 86
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Förmögenhetsbrottsutredningen har behandlat även denna fråga. Förutom vissa redaktionella justeringar förordar utredningen dels att trolovad
ersätts med "'nilgon som ej blott tillfälligt sammanbor med g:irning~mannen". dels att sv[igerlag inte längre skall utgöra grund för begriinsning av
äklagarens iitalsrätt. Vad gäller trolovad hänvisar utredningen till att detta
begrepp inte hingre har nilgon rättslig innebörd !betänkandet s. 252). Förslaget har under remissbehandlingcn lämnats utan erinran med undantag
för Helsingborgs tingsrätt som menar att trolovning visserligen inte längre
är ett rättsligt begrepp men att förlovning är vanligt förekommande och
motiverar särbehandling.
I likhet med förmögenhetsbrottsutredningen anser jag att varje sammanboende mellan miilsägande och gärningsman som inte iir helt tillfälligt bör
ge målsäganden möjlighet all disponera över ätalet oavsett vad som är
grunden för samboende!. Det betyder att bestämmelsen kommer att omfatta s~lväl samlevnad under äktenskap~liknande former som annan samlevnad. Att någon nilrmare utredning inte kommer att krävas på denna punkt
är enligt min mening en fördel.
Dessutom bör hesti1mmelscn liksom nu även omfatta vissa närstående
oberoende av om gärningsmannen bor tillsammans med målsäganden. I
princip anser jag att det saknas anledning att i det hänseendet göra någon
begränsning i förhållande till nuvarande bestämmelse.
Jag vill emellertid ifr{1gasätta om man bör stanna vid uppräkningen i den
gällande bestämmelsen. Även utanför de grupper som nu omfattas torde
det kunna finnas så niira relationer att en särbehandling är motiverad. Jag
tänker dt1 på exempelvis barn till ena parten i ett samboförhållande. Enligt
min mening kan en särbehandling av relationen mellan barnet och den
andra parten vara motiverad även om de inte sammanbor stadigvarande.
Det bör beaktas att atal alltid kan väckas när det är påkallat från allmän
synpunkt. Denna bedömning är givetvis beroende inte bara av brottets
grovhet utan också av hur nära relationen är i det konkreta fallet.
Mot denna bakgrund framstår den ordning som införts i vissa bestiimmelser i rättegiingsbalkcn som tänkbar även i detta sammanhang. Bl. a. i
bestämmelser om jäv och vittnesplikt (se 4 kap. 12 *och 36 kap. 3 §)finns
en exemplifierande uppräkning som avslutas med en angivelse av att
bestämmelsen omfattar även andra som är närstående pa ett liknande sätt
(jfr prop. 1973:30 s. 68). Jag anser att detta är en lämplig avgränsning även
när det gäller åtalsbegränsning av det aktuella slaget.
Jag föreslår ocksf1 en ändrad utformning av bestämmelserna om skyddande a1· brottsling i 17 kap. 1 l ~brottsbalken samt en mindre ändring i 36
kap. 5 brottsbalken om hos vem förverkande till följd av brott kan ske.
Som följd av att bestämmelsen om bodräkt upphävs bör också 8 kap. 4 *
brottsbalken om grov stöld justeras något. Jag återkommer till dessa frågor
i specialmotiveringen.

Prop.1986/87:86

*
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2.3 Ändringar i förs~ikringsavtalslagen

Prop. 1986/87: 86

2.3.1 Bakgrund
Familjelagssakkunniga har lagt fram tlera förslag till ändringar i försäkringslagstiftningen. Förslagen herör framför allt försäkringsavtalslagens
hestiimmclser om livförsäkringar. De sakkimniga har bl. a. föreslagit att
det inte längre skall vara möjligt att jämka ett förmånstagarförordnande för
att tillgodose anspråk pii giftorätt och laglott ( 104 andra och tredje
styckena försäkringsavtalslagen) samt att det i lagen skall föras in en regd
om hur försiikringsbeloppet skall fördelas när fi.irsiikringstagaren inte har
gjort något förmånstagarförordnande.
Jag vill i denna del erinra om att försiikringsriittskommitten (Ju 1974: 09)
för närvarande arbetar på ett förslag till ny lagstiftning om livförsäkringar
och andra personförsäkringar. Det kan förviintas bli framlagt kring årsskiftet 1986/87. Som jag kommer att redovisa närmare i det följande bör slutlig
stiillning till vissa av familjelagssakkunnigas förslag tas först i samband
med behandlingen av försäkringsrättskommittens kommande förslag. Övriga förslag från de sakkunniga bör diiremot prövas nu. m.a. bör övervägas om Je nuvarande jiimkningsreglcrna i 104 försäkringsavtalslagen
skall avskaffas eller ersiittas av mer nyanserade regler.

*

*

2.3.2 Jämkning av förmånstagarförordnande
Mitt förslag: Ett förmånstagarförordnande skall kunna jämkas till
förmån för efterlevande make och bröstarvingar. om en tillämpning
av förordnandet skulle leda till oskiiliga resultat. En särskild jämkningsregel skall gälla för det fallet att försiikringstagaren vid sin död
låg i skilsmässa eller var skild utan att ha gjort bodelning. Den
efterlevande maken skall då ha rätt till jämkning för att få ut sin
bodelningsandel. Rätten att påkalla jämkning enligt de nya reglerna
skall preskriberas ett år efter det att bouppteckning har avslutats
eller dödsboanmiilan har gjorts.

Familjelagssakkunnigas förslag: Överensstämmer med mitt förslag såvitt
gäller det speciella fallet att försäkringstagaren avlider innan en bodelning
på grund av äktenskapsskillnad har hunnit göras. I övrigt innebär de
sakkunnigas föreslag att det inte skall finnas några jämkningsmöjligheter i
fortsättningen (se betänkandets. 275-278 och 468-469). En av de sakkunniga är skiljaktig och anser att jämkning bör kunna ske om någon annan än
make eller bröstarvinge är förmänstagare (se betänkandet s. 488-489).
Remissinstanserna: Ungefär hälften av de remissinstanser som har berört
frågan tillstyrker de sakkunnigas förslag att det inte längre skall finnas
någon allmän jämkningsmöjlighet. framför allt med hänvisning till den
förenkling det innebär. Övriga ställer sig tvekande eller avvisande, särskilt
om laglotten behålls. Flera remissinstanser diskuterar möjligheterna att
förändra nuvarande regler. de flesta med utgångspunkt från den reserva-
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tion som har avgetts av en av de sakkunniga. Den jämkningsregel som
g;illa n;ir försäkringstagan.:n avlider innan en bodelning på grund
av äktenskapsskillnad har hunnit göras lämnas utan erinran av det fiital
remi~sinstanser som har berört den.
Skälen för mitt förslag: Om den som har tecknat försäkring på sitt eget liv
inte har utsett nfigon förmilnstagare. ingår det belopp som faller ut vid
försäkringstagarens död i kvarlåtenskapen och fördelas enligt vanliga
regler om bodelning och arv. Denna situation är emellertid mycket ovanlig
i praktiken. Nästan alltid finns det ett förmiinstagarförordnande som anger
vem försäkringsbeloppet skall tillfalla. Förmånstagaren kan vara någon av
försäkringstagarens n;irmaste anhöriga eller nagon utanför den kretsen.
När det finn~ ett förmånstagarförordnande, är huvudregeln enligt 104 §
första stycket försäkringsavtalslagen att försäkringsbeloppet inte ingar i
kvarlåtenskapen. Förmånstagaren far i stället ett direkt krav mot försäkringsbolaget och behöver allts~1 inte gå vägen över dödsboet för att fö ut
beloppet. Denna regel motiverades vid försäkringsavtalslagens tillkomst
med att den som ville åstadkomma en rationell familjeförsörjning genom
försäkring borde i viss utsträckning ha möjlighet att göra detta på ett
gentemot dödsbodelägare och borgenärer bindande sätt (se SOU 1925:21
s. 197-198, återgivet i NJA Il 1927 s. 511-512:.ifr också prop. 1927:33
s. 77- 78).
För att inte huvudregeln skall kunna användas till att kringgå de tvingande reglerna om giftorätt och laglott m. m. begränsas emellertid i paragrafens andra stycke verkningarna av försäkringstagarens förordnande. Vid
beräkning av dödsbodelägares giftorätt, rätt enligt 13 kap. 12 andra
stycket giftermålsbalken <den s. k. basbeloppsregeln l, rätt till vederlag
eller rätt till laglott skall försäkringsbeloppet behandlas som om det hade
tillhört boet och tillagts förmånstagaren genom testamente. Ibland måste
förmiinstagaren avstå en del av försäkringsbeloppet till försäkringstagarens make eller bröstarvingar, men i första hand är det fördelningen av den
egentliga bobehållningen som påverkas. Ett exempel kan belysa detta. Om
den döde efterlämnar make och ett barn och bobehållningen uppgår till
300000 kr samt försäkringsbeloppet till 100000 kr (utomstående förmånstagare). blir den efterlevande makens bodelningsandel efter jämkning
200000 kr och barnets laglott 100000. Genom att påkalla tillämpning av
104 ~kan den efterlevande maken alltså föra över 50000 kr från barnet till
sig själv. Förmånstagarens rätt piiverkas inte.
famkningsregeln i andra stycket gäller inte om försäkringstagaren har
gjort förordnandet oåterkalleligt på det sätt som framgår av 102 andra
meningen försäkringsavtalslagen. Den gäller inte heller för sådana belopp
från tjänstegrupp\ivförsäkring som tillfaller make, sambo eller bröstarvinge (104 ~ tredje stycket). och den gäller över huvud taget inte för
belopp från olycksfalls- eller sjukförsäkring ( 122 §). - En närmare redogörelse för reglernas innebörd samt deras inverkan på arvsbeskattningen
finns i betänkandet (s. 266-268).
Den nordiska enigheten på detta område är begränsad. l Finland har
man inte någon direkt motsvarighet till 104 ~andra stycket (vissa bestämmelser i den finländska arvslagstiftningen fyller dock en liknande funk-
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tionl. m:h i Danmark kan jämkning inte göras gällande mot make eller
bröstarvinge. I Norge. där man hittills har haft regler som legat relativt
nära de svenska. har forsikringsavtalclovutvalget föreslagit att försäkringsavtalslagens nuvarande regler skall ersättas av en mera ~könsmässig bedömning. Om en tillämpning av förordnandet skulle vara "klart urimclig ..
mot make eller bröstarvinge som försäkringstagaren försörjde eller var
skyldig att försör:ja. skall jämkning kunna ske. Vid prövningen skall man
fästa vikt vid syftet med förordnandet. den försörjdes och förmånstagarens
behov och om den försiirjde hade fött besked om förordnandd i skälig tid
före dödsfallet \se NOU 1983:56 s. 14. 115 och 127-129L
Det nuvarande svenska regelsystemet är behäftat med påtagliga brister.
Reglerna är komplicerade och svåra att tillämpa. särskilt när de skall
anviindas tillsammans med best:immelserna i arvs- och gåvoskattelagen
om beskattning av förmånstagarförvärv. Utöver vad de sakkunniga har
behandlat uppkommer det åtskilliga svårlösta problem. I.ex. om någon av
de i 104 § andra stycket angivna rättigheterna har kriinkts av flera försiikringar av olika slag och det råder tvist om i vilken ordning försäkringarna
skall tas i anspråk: skillnaden mellan försäkringarna kan vara av skattemässig art eller avse utmätningsskyddet. Besvärliga tillämpningsfrågor
uppkommer också om försäkringstagaren har gjort ett testamente som
skall tillämpas samtidigt med förmånstagarförordnandet. Det är sannolikt
f[i försäkringstagare som kan överblicka det samlade resultatet av sina
förfoganden. Reglerna är enligt min mening krångligare än som bör godtas i
ett iimne som berör praktiskt taget alla medborgare.
Till detta kommer all reglerna inte utgör något verksamt skydd mot
illojala förfoganden. Redan genom ett meddelande till förmånstagaren att
förordnandet skall vara oåterkalleligt sätter försäkringstagaren reglerna ur
spel. En annan möjlighet är att försäkringen överlåts till förmånstagaren
eller från hörjan tecknas i hans namn. så att han blir ägare till försäkringen
redan före lörsäkringsfallet. Å andra sidan kan reglerna. om dessa möjligheter inte utnyttias. leda till att försäkringstagarens vilja sätts åt sidan i
många fall där han har haft goda skäl för sitt förordnande och där det skulle
ha varit fullt rimligt att förordnandet följdes.
I remissyttrandena har diskuterats en del möjliga förändringar inom
ramen för det nuvarande systemet. En möjlighet som har nämnts fa att
jämkning skulle kunna ske vid kapitalförsäkring enligt kommunalskattelagen (1928: 3701 men inte vid pensionsförsäkring. En annan möjlighet är att
man beträffande en efterlevande make skulle jämka bara för att tillgodose
maken~ rätt enligt basbcloppsregeln ( 13 kap. 12
giftermålsbalkcn). Det
förslaget förutsatte emellertid att laglotten skulle avskaffas i enlighet med
de sakkunnigas förslag. Enligt vad som har föreslagits i prop. 1986/87: I
skall laglotten behållas. En ytterligare möjlighet är att man. som en av de
sakkunniga och flera remissinstanser har föreslagit. skulle jämka bara om
förmånstagaren är någon annan än make eller bröstarvinge (jfr vad som
nyss sagts om dansk rätt; se också Hanseus i Nordisk Försäkringstidskrift
1983 s. 320).
Liksom de sakkunniga anser jag att varje lösning som innebär att man
gör hypotetiska beriikningar och en mekanisk jämkning efter samma linjer
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som nu blir olämplig. Även med olika tänkbara förändringar inom den
nuvarande ramen blir systemet krångligt. Resultatet blir ofta svårt att
förutse och inte sällan otillfn:dsställande.
Men samtidigt innebiir den ståndpunkt i fråga om laglotten och skyddet
för äterlevande make som jag har intagit i propositionen om iiktenskapsbalk m. m. (avsnitt 2.5.1-2.5.4) att jag inte kan ansluta mig till de sakkunnigas förslag att helt avst[1 från en allmän jämkningsmqjlighet. Jag menar
visserligen att man bör respektera försäkringstagarens vilja i större utsträckning än enligt nuvarande regler. Men särskilt med tanke på barn som
inte bor eller har hott tillsammans med båda föräldrarna bör man inte
utesluta varje möjlighet till jämkning. Ett förordnande bör även i fortsättningen kunna jämkas eller sättas åt sidan helt, om en tillämpning av
förordnandet skulle leda till ett osbligt resultat. Det bör h;irvid göras en
helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Bedömningen bör således
göras mer nyanserad än för närvarande. Sär~kilt bör man beakta vilka skäl
försäkringstagaren har haft för sitt förordnande samt de ekonomiska förhtillandena på ömse sidor. Jag förordar allts{1 en jämkningsregcl av detta
slag.
Jag övergår nu till att behandla frågan om den närmare utformningen av
en sfu.lan regel. Jag vill nämna att den lösning som jag har stannat för i allt
väsentligt har godtagits vid de överläggningar med olika berörda intressenter som har hållits i lagstiftningsärendet (se avsnitt I). Inte heller har man
vid de nordiska överläggningar som hållits haft något att erinra mot att man
i Sverige nu lägger fram förslag med detta innehåll.
Liksom för närvarande bör jämkning kunna begäras bara av försäkringstagarens make och bröstarvingar. Men för att göra det möjligt att ta hänsyn
till de skiftande förhållanden som kan föreligga bör jämkning enligt den nya
regeln, till skillnad från vad som gäller för närvarande, vara möjlig vid alla
typer av personförsäkring och oavsett om förmånstagarförordnandet har
kunnat återkallas. En annan sak är att bedömningen huruvida jämkning
skall ske naturligtvis påverkas av sådana omständigheter som vilken typ av
försäkring det gäller och av om förordnandet har gjorts oåterkalleligt.
En fråga som uppkommer i detta sammanhang är om även en efterlevande sambo skall kunna påkalla jämkning. Enligt den nya sambolagen har
sambor emellertid inte rätt att vara med och dela på annan egendom än
sådan som utgör hostad och bohag som har förvärvats för gemensamt
begagnande. Försäkring ingår alltså inte i den egendom som skall delas
mellan sambor. De har inte heller rätt till arv efter varandra. Jämkningsregeln bör därför inte göras tillämplig på sambor.
Jämkningen bör vara en angelägenhet bara mellan förmånstagaren och
den som begiir jämkning. Förekomsten av en försäkring bör alltså inte
längre påverka fördelningen av den egentliga bobehållningen. En sådan
ändring, som ligger i linje med huvudtankarna bakom försäkringsavtalslagcn. gör systemet begripligare för den enskilde och medför en avsevärd
förenkling. Det är främst i skärningspunkten mellan å ena sidan de vanliga
reglerna om bodelning och arv oeh å andra sidan dt: speciella fördelningsreglcrna i försäkringslagstiftningen som de nuvarande svårigheterna har
uppstått.
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För närvarande är krav pf1 jämkning enligt 104 andra stycket bara
underkastat den allmiinna tio[1riga preskriptionen enligt 2 preskriptionslagen !1981:130):jfr NJA 1976 ~- 90. Attjämkningskrav p;1 så sätt kan
framställas iiven efter li'mg tid kan leda till olyckliga resultat i enskilda fall.
Det har diirför vid olika tillfällen framförts önskemiil om införande av en
särskild tidsfrist (se yttrande av Svenska Försäkring<;holags Riksförbund i
det angivna rättsfallsreferatet). Önskem[ilen är enligt min mening befogade. och de vinner i styrka om jämkningen i fortsättningen skall göra-;
efter en skälighetsbedömning.
Jag föreslår därför att möjligheten att begära jämkning enligt den nya
regeln begränsas till en tid av ett år från del att bouppteckning efter
försäkringstagaren avslutades eller dödsboanmälan gjordes. Regeln stiimmer i huvudsak med vad som enligt 7 kap. 4 ~ andra stycket ärvdahalken
gäller om krav på nedsättning av gf1va. En motsvarande hestiimmclse ingår
i det norska förslaget.
Om det vid försäkringstagarens död pågär mål om aktenskapsskillnad
mellan försäkringstagaren och hans eller hennes make. skall enligt 9 kap.
11
äktenskapshalken bodelning göras enligt de regler som gäller för
bodelning efter äktenskapsskillnad. Detsamma gäller givet vis om det vid
dödsfallet redan har dömts till äktenskapsskillnad men bodelning inte har
gjorts.
Vid en sådan bodelning behandlas försäkringar. om de inte innefattar
rätt till egen pension (dvs. sådan pension som avses i 10 kap. 3 andra
stycket äktenskapsbalkenJ. som andra tillgångar. Det värde som försäkringen hade vid den tidpunkt som är avgörande fiir bodelning beaktas alltså
i bodelningen. Om det vid försäkringsfallct giilkr t:lt förmånstagarförordnande till förm?rn för någon annan än maken, kommer emellertid försäkringsbeloppet att tillfalla förmånstagaren. Detta kan leda till all maken inte
kan få ut sin andel i bodelningen.
De sakkunniga föresliir att försäkringen i denna situation skall beaktas
med det värde den hade före försäkringsfallet och all förmånstagaren vid
behov skall vara tvungen att avstå så mycket av försäkringsbeloppet som
behövs för att maken skall få ut sin andel i bodelningen. Som mest kan
förmånstagaren bli tvungen att avstå från hälften av det värde försäkringen
hade före dödsfallet.
Jag delar de sakkunnigas uppfattning. Genom en regel av det slag som de
sakkunniga har föreslagit förhindras att den efterlevande makens rätt i
bodelningen försiimras genom dödsfallet. Den ellårsfrist som jag nyss har
föreslagit bör dock gälla också för den nu behandlade typen av jämkningskrav.
Sammanfattning av skälen för mitt förslag: Nuvarande jämkningsregler
iir alltför krångliga och svårtillämpade. De leder också till slumpartade och
ibland olämpliga resultat. De hör därför ersättas av en smidigare regel, som
dels gör det möjligt att ta hiinsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
dels gör jiimkningen till en angcHigenhet bara mellan förmånstagaren och
den som begiir jämkning. För det speciella fallet att försiikringstagaren
avlider innan en bodelning på grund av äktenskapsskillnad har hunnit
göras, bör det införas en regel som garanterar att den andra makens rätt i
bodelningen inte försämras genom dödsfallet.
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2.3.3 Underrättelse om förmånstagarförordnande till försäkringstagarens
make
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Min bedömning: N[\gra lagbesUimmelser om skyldighet för forsäkringstagan.:n och försäkringsbolaget att underrätta försäkringstagarens make om ett förmånstagarförordnande bör inte införas.

Familjelagssakkunnigas förslag: Försäkringstagaren skall vara skyldig att
underrätta sin makt:. om försäkringstagaren sätter in eller utesluter maken
som förmiinstagare. Några sanktioner for en försäkringstagare som underlåter att hålla sin make underrättad föresl?1~ inte. Försiikringsbolagct skall
vara skyldigt att på förfrågan underriitta maken om i vilken omfattning
denne är förmanstagare. Det förslaget kriiver en ändring i försäkringsrörelselagen. där utlämnande av sådana uppgifter nu förbjuds (se betänkandet
s. 65. 80-81. 278-280. 465-466 och 477). En av experterna avstyrker
förslagen (SC bctänkandet s. 492-493).
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som har berört frfigan är
tveksamma eller negativa till de sakkunnigas förslag. Särskilt förslaget om
försäkringsbolagets upplysningsskyldighet har mött kritik. Endast försäkringsinspektionen tillstyrker båda förslagen.
Skälen för min bedömning: Enligt 1 kap. 4 äktenskapsbalken skall
makar lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas. Häri ingår naturligtvis i många
fall upplysningar om de försäkringar som makarna har. I samband med
bodelning finns det enligt 17 kap. 5 äktenskapshalken möjlighet att genom vitesföreläggande av domstol tvinga fram upplysningar av en tredskande make. I övrigt är regeln inte förenad med någon sanktion.
Enligt 10 *datalagen (1973:289) har den som ~ir registrerad i ett databaserat personrcgister en i stort sett ovillkorlig rätt att fft veta vilka uppgifter
som finns registrerade om honom eller henne. Enligt 7 kap. 20 § försäkringsrörelselagen ( 1982: 713) gäller dock ett undantag från denna princip.
Ett försäkringsbolag får enligt denna bestämmelse inte lämna uppgift om
ett förmånstaga1i'örordnande till förmånstagaren. om förordnandet är registrerat i ett personregister enligt datalagen. Pörsäkringsbolagen anser
vidare att de på grund av avtalsförhållandet till försäkringstagaren alltid är
skyldiga att hålla dennes förordnande hemligt före försäkringsfallet. oavsett hur uppgifterna har registrerats. I det lagstiftningsärende som ledde
fram till 1982 års försäkringsrörelselag före~log Svenska Försiikringsbolags
Riksförbund att det i den lagen skulle införas en generell sekretessbestämmelse efter förebild av bankrörebelagstiftningen. Departementschefen
fann att förbundet hade anfört beaktansvärda skäl för sitt förslag men
ansåg samtidigt att fragan behövde övervägas ytterligare m:h att den därför
borde lösas i ett annat sammanhang (se prop. 1981/82: 180 s. 202-203).
Jag delar självfallet de sakkunnigas åsikt att det iir viktigt att makar
håller varandra insatta i sådana försäkringsfrågor som rör famiijens ekonomi. Särskilt angeläget är det att inte en av makarna oriktigt tror att han eller
hon är förmånstagare till en försäkring som maken vet att den andra maken
har. Som remissinstanserna har framhttllit finns det emellertid flera skäl
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som talar mot införandet av sådana regler som de sakkunniga har föreslagit.
Till all börja med måste konstateras att ingen av reglerna skulle ge
maken något särskilt effektivt skydd. Inte ens ett positivt besked frfan
försäkringsbolaget om att maken är förmånstagare ger denne någ11n egentlig trygghet. eftersom försäkringstagaren när som helst därcf1er kan {1terkalla förordnandet eller begära aterköp av försäkringen utan att maken får
kännedom om det. Och man kan knappast räkna med att en osanktionerad
regel om skyldighet för försäkringstagaren att lämna upplysningar till sin
make skall ha m!gon effekt - vid sidan av I kap. 4 * äktenskapsbalken - i
ett äktenskap där st1dana upplysningar inte lämnas frivilligt. Här kan den
nyajämkningsregeln i 104 *andra stycket fa större betydelse. Den som gör
elt förmånstagarförordnande till någon annan än sin make har ett gott skill
att berätta detta för maken. eftersom en underrättelse i god tid ökar
mLijligheterna att förordnandet skall stå sig mot ett jämkningsanspråk (se
vidare nedan i specialmotiveringen till I04
Till detta kommer att båda de föreslagna reglerna strider mot den vedertagna principen att testamenten och liknande förfoganden över huvud tagel
fär hållas hemliga under den förfogandes livstid. I mil.nga fall skulle det
dessutom bli svårt eller omöjligt att ge besked om att maken inte var
förmånstagare utan att samtidigt indirekt upplysa om att försäkringstagaren hade gjort ett annat förordnande. vars innebörd dennes make säkert
ofta skulle kunna ana sig till.
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2.3.4 Fördelning

3\'

försäkringsheloppct när förmånstagare saknas

Min bedömning: Frågan om en särskild fördelningsregel för Jet fall
att det inte linns något förmånstagarförordnande bör prövas slutligt
först i samhand med behandlingen av de förslag som kan bli resultatet av försäkringsrättskommittens arbete.

Familjelagssakkunnigas förslag: De sakkunniga har föreslagit en särskild
regel i försäkringsavtalslagen om fördelning uv försäkringsbeloppet när det
inte linns niigot förmånstagarförordnande vid försäkringstagarens död.
Beloppet skall enligt förslaget tillfalla i första hand försiikringstagarens
make och i andra hand hans eller hennes arvingar och universella testamentstagare. Efterlevande make skall inte ha rätt till något belopp. om det
vid försäkringstagarens död pågick ett mål om äktenskapsskillnad mellan
makarna (se betänkandets. 65, 280-282 och 466-467\.
Rcmissinstanserna: De sakkunnigas förslag har fått ett blamlat mottagande. Några remissinstanser godtar förslaget eller lämnar det utan erinran.
Andra avstyrker förslaget helt. medan åter andra i princip godtar en regel
av den föreslagna typen men föreslår en annan fördelning av beloppet. De
remissinstanser som är kritiska har hävdat att försäkringar utan förmånstagarförordnande iir så siillsynta att någon särskild fördclningsregel inte
behövs. Det har vidare gjorts gällande att det kan ha varit försäkringstagarens avsikt att beloppet skall ingå i kvarlåtenskapen för att betala hans eller
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hennes <.kulder eller tillgodose en legataric. Det har också hävdats att det
inte finns skiil att gynna försiikringstagarens make pii ett så markerat siitt
som de sakkunniga har föreslagit. Särskilt fdtn Folksams sida har framhållits att regeln kan välla viss<i praktiska svf1righetcr; bl. a. skulle den inte
passa för vissa försäkringar av typ begravningshjälp. Försäkringsrättskommittc'n har uppgett att den vill tona ned förmiinstagaiforordnandcts betydelse för utmätningsskyddet och arvsskattcprivilegieringen och att detta
enligt kommittens mening lagtekniskt görs bäst genom att alla förvärv av
försäkringsbelopp görs till förmånstaga1forvärv. Kommitten avser därför
att ta med en liknande regel i sitt kommande förslag om ny pcrsonförsäkringslagst iftning.
Skälen för min bedömning: Om det vid försäkring på försäkringstagarens
eget liv saknas formiinstagmforordnandc vid hans eller hennes död, kommer di:!t utfallande beloppet att ingå i kvarlåtenskapen efter försäkringstagaren och fördelas pft samma siitt som egendomen i övrigt. Från de efterlevandes synpunkt har denna ordning den nackdelen. jämfört med vad som
normalt giiller när det finns ett förmånstagaiforordnande. att försäkringsbeloppet blir tillgängligt för försäkringstagarens borgenärer och att man går
miste om de förmåner vid arvsheskattningen som tillkommer en förmånstagare. En fördel. å andra sidan. är att beloppet kan fördelas helt i enlighet
med de iinskemal som försäkringstagaren kan ha gett uttryck åt i testamente.
Det kan finnas goda skäl att behandla alla förvärv av försäkringsbelopp
lika på det sätt som de sakkunniga och försäkringsrättskommitten har
förordat. Med hänsyn till att det i praktiken är sällsynt att försäkringar
saknar förmånstaga1forordnande är det emellertid inte någon brådska med
en st1dan reform. och uppenbarligen återstår det vissa lagtekniska och
försäkringstekniska problem att lösa. Jag förordar därför att frågan om
införande av en särskild fördelningsregel får anstå till dess att resultatet av
försäkringsrättskommittc'ns pagående arbete med en ny personförsäkringslagstiflning föreligger. Kommitten har i sitt arbete möjlighet att överväga
olika praktiska frågor som har aktualiserats i remissvaren. t. ex. hur en
försiikringstagare skall gå till väga som vill att beloppet skall användas för
att betala hans eller hennes skulder. Jag vill dock framhålla att den nya
regeln enligt min mening inte bör medföra större förändringar i den fördelning som för närvarande görs i motsvarande situationer än som är påkallat
av tekniska skäl. Fördelningen bör alltså göras i så nära anslutning som
möjligt till fastlagda principer för bodelning och arv.
Ett par av de sakkunnigas övriga lagförslag. nämligen de som avser 3.
115 a och 116
försäkringsavtalslagen, 20 kap. 5 ~ första stycket ärvdabalken samt lagen ( 1928: 281) om allmänna arvsfonden, är helt eller till
största delen konsekvenser av den särskilda fördelningsregeln. Också dessa ämnen får i mån av behov tas upp i samband med behandlingen av
försäkringsrättskommittens kommande förslag.
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2.4 Övriga följdändringar
Bortsett frän de frågor som jag nu har berört är de lagändringar som
föreslf1s i denna lagrådsremiss av huvudsakligen lagteknisk karaktär. Flera
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av dem har nämnts redan i prop. 1986/87: I. Det gäller t.ex. den iindring i
föriildrahalken som innehiir att överförmyndarens tillstimd skall inhämtas,
om en förmyndare eller god man vill låta en omyndig avstå från sitt arv
efter en för:ilder till förmån för förälderns efterlevande make lse nya 3 kap.
9 ärvdabalken i prop. 1986/87: I: jfr prop. s. 239). Ett annat fall iir den
iindring i jordabalken som innehiir alt lagfart inte kan bevilja~ pt1 gt1va av
fastighet mellan makar förrän gåvan har registrerats enligt bestämmelserna
i äktenskapsbalken:jfr prop. 1986/87: 1 s. 75.
En fråga av principiellt slag är emellertid om införandet av den nya
sambolagen bör medföra att samhor i lagstiftningen mera allmänt skall
likställas med makar. Enligt gällande rätt likställs ~ambor med makar
genom uttryckliga lagbestämmelser endast i ett mindre antal fall. I förarbetena till olika lagbestämmelser har dock gjorts uttalanden som syftar till att
i viss utsträckning jämställa sambor med makar. Detta gäller siirskilt inom
det fastighetsriittsliga området (se I. ex. heträffande arrendelagstiftningen
prop. 1983/84: 136 s. 103, beträffande jordförviirvslagstiftningen prop.
1978179: 85 ~- 21 och heträffande lagstiftningen om ombildning till hostadsriitt prop. 1981/82: 169 s. 79).
I tva fall under senare år har frågan om att likställa samhor med makar
varit föremål för riksdagens uppmärksamhet i samband med behandlingen
av arrendelagstiftning.
I 9 kap. ) 1 §jordabalken finns en regel om överlåtelse till anhöriga av
jordbruksarrende i vissa fall. Regeln tillkom genom lagstiftning år 1984.
När det gäller den krets av anhöriga till vilken överlåtelse kan ske erinrades i den proposition som låg till grund för lagstiftningen om attjordägaren.
enligt 9 kap. 8 ~ första stycket 3 jordabalken, kan återta arrendestället
endast om jordägaren själv, hans eller hennes make eller avkomling skall
bruka det. Enligt föredragande departementschefen var det med hänsyn
härtill inkonsekvent att medge arrendatorn en mera vidsträckt överlåtelserätt (prop. 1983/84: 136 s. 60). Lagutskottet delade i och för sig departementschefcns uppfattning att reglerna om .iordägarens självinträde kunde
vara vägledande. Utskottet ansåg dock att det fanns starka skäl för att
såviil i självintriidesfallen som i överlåtelsefallen med make jämställa den
som jordägaren respektive arTendatorn sammanlever med under äktenskapsliknande förhållanden. Med hänsyn till att frågan om samhors ekonomiska förhällanden övervägdes inom justitiedepartementet ansåg sig utskottet visserligen inte då böra förorda en ändring av arrendereglerna.
Utskottet förutsatte dock att frågan fick en tillfredsställande lösning i
samband med ställningstagandet till familjelagssakkunnigas förslag. Riksdagen följde utskottet (LU 1983/84:35. rskr 394).
Ocks{1 vid sin behandling av förslaget till lag om arrendatorers rätt att
förvärva arrendestället ( SFS 1985: 658) tog lagutskottet upp fr{igan om att
jämställa sambor med makar. Enligt utskottet var det en striivan inom den
familjerättsliga lagstiftningen att så långt möjligt jämstiilla sambor med
makar. Det fanns därför - ansåg utskottet - starka skäl för att i den
aktuella lagen föra in ett uttryckligt undantag också för dem som bor
tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Med hänsyn till att
frågan om lagstiftning om sambors ekonomiska förhållanden fortfarande
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var aktuell. ansåg sig utskottet visserligen inte då böra förorda någon
ändring i reglerna. Utskottet förutsatte dock att fr~igan fick en tillfredsställande lösning i samband med ställningstagandet till förslagen om sambors
ekonomiska förhållanden. Riksdagen följde utskottet ( L U 1984/85: 35,
rskr. 309).
Niir det giiller friigan huruvida sambor i lagstiftningen mera allmänt skall
likställas med makar är min bedömning följande.
Den lagreglering för sambor som regeringen har föreslagit i propositionen om äktenskapsbalk m. m. grundar sig pa uppfattningen att man inte
bör skapa så utförliga regler för sambor att man därigenom åstadkommer
vad som skulle kunna betecknas som ett äktenskapsliknande system av
lägre dignitet (se prop. 1986/87: I s. 40). De som vill att ett mera heltäckande juridiskt system skall tillämpas på deras samlevnad får alltså låta registrera sin samlevnad genom att ingå ~iktenskap. Avsikten är att lagstiftningen genom lagen om sambors gemensamma hem i begränsad utsträckning skall tillh<indahålla lösningar på praktiska problem av juridisk art när
det är särskilt påkallat för att skydda den svagare parten i ett samboförhållande.
Att i fastighetsrättslig eller annan lagstiftning allmänt jämställa sambo
med make skulle alltså strida mot den syn på frågan om lagreglering av
samboförhållanden som ligger till grund för förslagen i den nyss nämnda
propositionen. I stället bör man enligt min mening analysera varje lagstiftningsfråga för sig och överväga i vad mån det - främst med hänsyn till den
svagare parten - är påkallat med särskilda lösningar av de juridiska
problem som kan uppstå vid samboförhållanden. I gällande fastighetsrättslig och annan lagstiftning finns ofta en särskild reglering som innebär att en
sambo i praktiken jämställs med make. Enligt min mening är det en
tillfredsställande lösning.
Med hänsyn till vad jag nu har anfört är jag inte beredd att föreslå några
ändringar av det ovan antydda slaget i t. ex. arrendelagstiftningen. I enlighet härmed innebiir också de ändringar som föreslås i hyreslagstiftningen
(12 kap. jordabalken) i huvudsak bara anpassningar till den nya sambolagen.
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3 Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet upprättats förslag till
I. lag om införande av äktenskapsbalken,
~ lag om ikraftträdande av lagen ( 1987:000) om sambors gemensamma
hem,
3. lag om ändring i föräldrabalken,
4. lag om ändring i jordabalken,
5. lag om ändring i brottsbalken,
6. lag om ändring i rättegångsbalken,
7. lag om ändring i utsökningsbafkcn,
8. lag om ändring i sjölagen ( 1891: 35 s. I),
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9. lag om ändring i lagen (1904:26 s. Il om vissa internationella rättsförhftllanJen rörande äktenskap och förmynderskap.
10. lag om iindring i lagen ( 1904:48 s. I) om sam~iganderätt.
11. lag om Lindring i konkurslagen ( 1921: 225 ),
12. lag om ändring i lagen ( 1927: 77) om försäkringsavtal.
13. lag om iindring i lagen ( 1936:83) angi\endc vissa utfästelser av gåva.
14. lag om änJring i lagen ( 1946:807) om handläggning av domstolsiirenden.
15. lag om ändring i lagen ( 1%0:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk.
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16. lag om ändring i lagen ( 1966:680) om ändring av vissa underhållshidrag.
17. lag om ilndring i lagen (1968: 5761 om Konungariket Sveriges
stadshypotckskassa och om stadshypoteksföreningar.
18. lag om Lindring i fastighetsbildningslagen (1970: 988).
19. lag om ändring i rennäringslagen ( 1971: 437).
20. lag om ändring i bostadsriittslagcn ( 1971: 479).
21. lag om ändring i riittshjälpslagen ( 1972: 429).
22. lag om iindring i vapenlagen ( 1973: 1176).
23. lag om iindring i riksdagsordningen.
24. lag om ändring i gruvlagen ( 1974:342).
25. lag om ändring i lagen !1981: 131) om kallelse på okända horgenärer.
26. lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för
ombildning till bostadsrätt,
27. lag om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers riitt att förvärva
arrendestället.
Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.
Samråd har skett med statsrådet Johansson beträffande lagförslag 17.
med chefen för jordbruksdepartementet beträffande lagförslag 19. med
chefen för bostadsdepi1rtementet ·beträffande ··1agförslagcn 4. 20 och 26
samt med chefen för industridepartementet beträffande lagförslag 24.

4 Specialmotivering
I det följande anviinds förkortningarna ÄktB för äktenskapsbalken. GB för
gifterm[ilsbalken. ÄB för ärvdabalken. Äktp för lagen om införande av
äktenskapshalken, BrB för brottsbalken och FAL för lagen (1927:77) om
försäkri ngsa vtal.

4.1 Förslaget till lag om införande av äktenskapsbalken
(lagförslag I )
Äktp innehåller ikraftträdande- och övergångsbesliimmelser till ÄktB. Den
inleds med vissa allmänna bestämmelser ( 1-3 §s ). Därefter följer ett avsnitt om tilliimpning av övergängsbestämmelser till vissa lagar om ändring i
giftermålsbalken (4-7 *~). De närmaste följande paragraferna (8-14
innchäller övergångsbestämmelser till olika regler i ÄktB, varefter Äktp

**)
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avslutas med tre paragrafer om äktenskap som har ingåtts före ar 1921
(15-17 §§).
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lkraftträdandl' m. m.
I

~

Äktenskapshalken och denna lag träder i kraft den I januari 1988.
(Jfr

*

1 i de sakkunnigas lagförslag 2)

Skälen för att reformen skall träda i kraft den I januari 1988 har angetts i
den allmänna motiveringen (avsnitt 2.1 ).
Ikraftträdandehestämmelsen till förslaget till lag om ändring i ÄB är
utformad så att ärvdahalksändringarna kommer att träda i kraft samma dag
som .Ä.ktB (se prop. l 986i87: 1 s. 31). I förevarande lagstiftningsärende
föresliis också en särskild lag om ikraftträdande av lagen om sambors
gemensamma hem !lagförslag 2). Även i det lagförslaget har tidpunkten för
ikrafttriidandet satts till den l januari 1988.

H
Genom äktenskapsbalken upphävs, med den begränsning som följer av
denna lag, giftermålsbalken i Sverige~ rikes lag och lagen (1959: 1571 med
särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad.
(Jfr 2 ~ i de sakkunnigas lagförslag 2)

Lagen ( 1959: 157) med särskilda hestämmelser om makars gemensamma
bostad reglerar frågor som i fortsättningen kommer att regleras i ÄktB.
1959 ars lag skall alltsfi upphöra att gälla när reformen träder i kraft. Den
lagen har tidsbegränsad giltighet och har senast förlängts att gälla till och
med utgången av år 1988 (prop. 1986/87:9. LU 8. rskr 22. SFS 1986:910).
Den kan emellertid genom den nya lagstiftningens ikraftträdande upphävas
ett år tidigare. Enligt 11 § Äktp skall dock bestämmelserna i 1959 års lag
fortfarande tillämpas. om talan om äktenskapsskillnad har väckts eller
n[1gon av makarna har avlidit före ikraftträdandet.
Lagen ( 1920:406) om införande av nya giftermålsbalken gäller nu och
bör inte upphävas (se 15 ~ l. Det innebär att äldre giftermålsbalken, som är
tillämplig på äktenskap som har ing;\tts före år 1921, fortfarande kommer
att gälla för dem. Att vissa regler i ÄktB skall gälla även för äldre äktenskap framgär av 15-17 §§.

H
Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts
genom bestämmelser i Liktenskap-;balken, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.
(Jfr 3

*i de sakkunnigas lagförslag 2)

I paragrafen har på hrukligt sätt tagits upp en bestämmelse som anger att
om det i en lag eller annan författning förekommer hänvisning till en
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föreskrift som har ersatts genom en bestiimmelse i ÄktB. den nya besUimmeben i stället skall tillämpas.
I denna lagrådsremiss föreslås beträffande flera lagar att hänvisningar till
GB skall hytas ut mot hänvisningar till ÄktB. Det kan emelle11id inte
uteslutas att det finns andra lagar som innehåller en hiinvisning till GB. I
sådana fall blir allt~å förevarande paragraf tillämplig.
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Tillämpning av övergångsbestämmelser till vissa lagar om ändring i
giftermålshalken
I samband med ändringar i GB har i många fall ställts upp övergångsbestämmelser enligt \'ilka äldre be~tämmelser fortfarande skall gälla eller
tilhimpas i vissa fall. Sådana övergångsbestämmelser till ändringar i GB
behåller sin giltighet även efter det att GB har upphört att gälla i den mån
de är avsedda att reglera övergången från iildrc till ny lag. Övergångsbestämmelser som inte är av den karaktiiren upphör däremot att gälla. om
inte annat sägs.
Huvudprincipen bakom övergångsbestämmelserna i samband med att
AktB triider i kraft är emellertid, som redan har nämnts. att AktB skall
tilliimpas även om ett äktenskap har ingåfö före ikraftträdandet. Att GB
skall tillämpas i vissa undantagsfall framgår av 8-14
förevarande promulgationslag. Av övergangsbestämmelser till ändringar i GB följer att det
i vissa av dessa fall kan bli aktuellt att någon gång tilliimpa en äldre lydelse
av GB:s bestämmelser.
I 4- 7 ~* förevarande promulgationslag är det däremot fråga om ett antal
undantag från huvudprincipen att AktB skall tillämpas. i vilka det direkt
anges i lagtexten att det inte är GB generellt utan en äldre lydelse av GB
som skall tillämpas i stället för ÄktB. Valet har här alltså inte stått mellan
att tillämpa GB eller ÄktB utan mellan att tillämpa antingen en äldre
lydelse av GB eller ÄktB.

s§

H
Tredje stycket i övergångsbestämmelserna till lagen ( 1970:999) om ändring
i giftcrmålsbalken skall fortfarande gälla.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Genom ändringar i giftermålsbalken år 1970 (se SFS 1970:999), vilka
trädde i kraft den I januari 1972. infördes en ny paragraf(13 a §)i 13 kap.
Paragrafen behandlar verkan av en bodelning som resulterat i att makarna
har fått skilda andelar av en fastighet. I övergångsbest~immelserna till den
lagändringen anges bl.a. (tredje stycket i övergångsbestämmelserna) att
frågan om giltigheten av en före ar 1972 förrättad bodelning som innebär att
en del av en fastighet har kommit i en särskild ägares hand fortfarande skall
bedömas med tillämpning av de regler som gällde före lagändringen.
13 kap. 13 a § GB motsvaras av 13 kap. 5 § ÄktB.
Den ifrågavarande övergångsbestämmelsen till 13 kap. 13 a ~ GB bör
gälla även sedan AktB har trätt i kraft. En föreskrift om det har tagits in i
förevarande paragraf.
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H
Punkt 5 fjärde stycket i övergangshestämmelserna till lagen ( 1973:6451 om
iindring i giftermålshalken skall fortfarande gälla. såvitt gäller verkan av
hemskillnad.
(Jfr

10 si de sakkunnigas

lagförslag~)

Innehörden av förslaget är att verkan av hemskillnad fortfarande skall
hedömas med tilliimpning av de regler som giillde före ~ir 1974. Bakgrunden
är följande.
Hemskillnadsinstitutet avskaffades genom lagstiftning som trädde i kraft
den I j:rnuari 1974. I övergångsbestämmelser före~krevs att äldre lag
fortfarande skulle gälla i fråga om verkan av hemskillnad. Det innebär
bl. a. att egendom som en make har förviirvat efter hemskillnaden iir hans
eller hennes enskilda.
Familjelagssakkunniga har fi.ireslagit att detta inte längre skall gälla när
hemskillnaden har förfallit genom att makarna har flyttat samman. Det
främsta skälet är att det i en hel del fall har förekommit att makar inte har
insett att deras egendom förblir enskild när de har flyttat samman efter en
hemskillnadsdom. När de senare - kanske sedan en villa eller annan
egendom har anskaffats - åter har dkat i konflikt har lagregeln kunnat
leda till ett orättvist resultat.
Det kan naturligtvis inträffa fall av det slag som familjelagssakkunniga
har angett. Å andra sidan måste man räkna med att många har inrättat sig
efter den lagstiftning som faktiskt har gällt. Det inger därför betänkligheter
att genom lag nu ändra den egendomsordning som har bestålt under många

år.
Ett alternativ som jag har övervägt är att föreskriva att egendom. som
makar som har flyttat samman efter en hemskillnadsdom förvärvar efter
AktB:s ikraftträdande. skall vara giftorättsgods. Med hänsyn till de ökade
möjligheterna till jämkning vid bodelning som AktB medger och vad jag
anfört ovan har jag dock stannat för att föreslå att nuvarande övergångsregler om verkan av hemskillnad skall gälla även i forbättningen.

6~
Punkterna 2 och 6 i övergångsbestämmelserna till lagen 11978:854> om
ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla.
Bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser skall
dock fullgöras enligt bestämmelserna i äktenskapsbalkcn. För bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser gäller i fråga om jämkning äktenskapsbalken.
(Jfr 4 ~i de sakkunnigas lagförslag 2>

Första stycket
De övergångsbestämmelser som åsyftas avser den omfattande lagstiftning i
frfiga om makars underhållsskyldighet som trädde i kraft den I juli 1979.
Förslaget innebär att den övergångsreglering som beslutades i det sammanhanget fortfarande skall gälla.
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Punkt :: avser vissa tidigare giillande regler om att en make kan ingå
rättshandlingar med förpliktande verkan för den andra maken och om att
hustrur p[i visst siitt ansvarar för vissa skulder. Innebörden av förevarande
förslag är att den nu giillande överglmgsregleringen fortfarande skall giilla.
I p1111kt fi föreskrivs att hidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre
hestiimmelser skall bestå enligt vad som följer av domen eller avtalet.
Vidare föreskriv-. att hestämmeben i 11 kap. 14 ~andra stycket GB i dess
iildre lydelse om att bidrag skall upphöra att utgt1. om den underhållsberättigade har ingi11t nytt äktenskap. fortfarande skall giilla i frt1ga om bidrag
som har hestiimts före ikraftträdandet.
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Andra stycket
Av andra stycket framgår att hidragsskyldighet som har hestämts enligt
äldre hestämmelser - oavsett när detta har skett - skall fullgöras enligt
bestämmelserna i ÄktB och att AktB ocksä gäller i fråga om jämkning av
sådan bidragsskyldigbet. Bestämmelserna har alltså i sak samma innehåll
som punkt 7 första meningen och punkt 8 i övergångshestämmelserna till
1978 års iindringar i GB. Det är inte nagon saklig skillnad i dessa delar
mellan ÄktB och nu gällande lydelse av GB. Här kan tilläggas att även
underhållsskyldigheten - när frågan om jämkning har aktualiserats - skall
bestämmas enligt ny lag tjfr NJA 1984 s. 487).

7

~

Övergångsbestämmelsen till lagen ( 1981: 360) om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Innebörden av paragrafen är att den före den I juli 1981 gällande regleringen i fråga om dödsbodeliigarnas ansvar för den dödes skulder fortfarande skall gälla om dödsfallet har inträffat före den angivna dagen.

Övergångsbestämmelser till 7 och 8 kap. äktenskapsbalkcn
I 7 kap. äktenskapsbalken behandlas frågor om makars egendom. Kapitlet
innehåller bl. a. bestämmelser om skyldighet för en make att inhämta den
andra makens samtycke till dispositioner över egendom Is. k. rådighetsinskränkningar).
I 8 kap. äktenskapsbalken behandlas frågor om gåvor mellan makar.
Enligt GB är huvudregeln att äktenskapsförord krävs för gåvor mellan
makar. ÄktB innebär bl. a. att äktenskapsförord inte längre skall användas
vid gåva mellan makar. att en gåva blir bindande mellan makarna enligt
allmänn<i förmögenhetsrättsliga principer eller genom att den registreras
och att en gåva hlir bindande mot givarens borgenärer genom att registreras hos tingsrätten <för gåva av vissa slag av egendom skall dock krävas
även annan åtgärd. se prop. 1986/87: Is. 73 fO.
Som redan har antytts krävs enligt GB inte alltid äktenskapsförord vid
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g<1vor mellan makar. Bl. a. krävs inte äktenskapsförord vid s. k. besparingsövert.öringar. Om del under ett kalenderår har uppkommit en besparing på en makes inkomster. får högst hälften av denna besparing - utan
att äktenskapsförord behöver upprättas - före utgången av följande år
föras över till den andra maken utan vederlag. Större belopp än 5 000 kr
per år får dock inte överlåtas på detta sätt. För att överlåtelsen skall fä
verkan mot givarens borgenärer krävs att skriftlig. bevittnad övcrlåtelsehandling har upprättats samt att givaren hade kvar egendom som uppenbarligen motsvarade hans skulder <8 kap. 3 ~ GBl.
I ÄktB förekommer ingen motsvarighet till institutet besparingsöverföring. Någon särskild övergångsreglering föreslås inte i Aktp. Det innebär
att bcsparingsöverföringar enligt de äldre reglerna inte kan ske efter ikrafttr~idandet. även om besparingen har skett före ikraftträdandet.
En annan regel i GB som saknar motsvarighet i AktB finns i 8 kap. 4 ~.
Om makar utan att ha upprättat äktenskapsförord har träffat avtal mellan
sig om överlatelse av egendom. får en make enligt regeln i GB åberopa
avtalet mot borgenärer endast om det visas eller pa grund av omständigheterna kan antas att avtalet inte är av sådan beskaffenhet, att äktenskapsförord krävs för att avtalet skall vara giltigt.
Om en gåva mellan makar har skett före ikraftträdandet skall givetvis
frågan huruvida den är giltig bedömas enligt reglerna i GB. även om tvisten
uppkommer efter ikraftträdandet (jfr dock 10 och 14 §§l. Någon särskild
regel om det behövs inte. Att även den nu behandlade bevisregeln i GB är
tillämplig om överlåtelsen har skett före ikraftträdandet behöver inte heller
anges i Aktp.
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8§
Har en make före ikraftträdandet förfogat över sin egendom utan den
andra makens samtycke. skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om
åtgärdens giltighet och den tid inom vilken klander skall väckas. Detsamma gäller beträffande förfoganden efter ikraftträdandet, om bodelning
skall ske enligt äldre bestämmelser.
(Jfr 5

*i de sakkunnigas lagförslag::!)

Innebörden av förslaget är framför allt att GB:s regler om rådighetsinskränkningar skall gälla beträffande förfoganden som har skett före ikraftträdandet. Bakgrunden är följande.
Rådighetsinskränkningarna i nu gällande lag och i AktB stämmer inte
överens. I gällande rätt finns rådighetsinskränkningarna upptagna dels i
GB, dels i lagen (1959: 157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad. J AktB är rådighetsinskränkningarna upptagna i 7 kap.
5och6§§.
Om en make har förfogat över sin egendom före ikraftträdandet bör
givetvis i princip de rådighetsinskränkningar som då gällde tillämpas även
om fråga om tillåtligheten av åtgärden uppkommer efter ikraftträdandet.
En föreskrift av den innebörden har tagits in i första meningen i förevarande paragraf.
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Det kan inte uteslutas att följande situation någon gång kan inträffa i
samband med övergången mellan gammal och ny lagstiftning. En make
förfogar över viss egendom före ikraftträdandet utan samtycke av den
andra maken trots att samtycke krävs enligt äldre bestämmelser. Efter
ikraftträdandet av AktB uppkommer frägan om åtgärdens tillåtlighet. Regleringen i AktB innebär att egendomen inte är underkastad någon rådighetsinskränkning. dvs. efter ikraftträdandet hade maken kunnat förfoga
över egendomen utan samtycke.
I denna situation - somt.ex. kan intrilffa i fråga om en bostadsrätt som
är avsedd för fritidsändamål - har den andra maken visserligen inget
sakligt skäl att hävda att förfogandet är ogiltigt av det skälet att han eller
hon inte samtyckt till det. annat än om bodelning skall ske med tillämpning
av äldre bestämmelser. Frilgan har emellertid säkert ingen eller mycket
liten praktisk bt:tydelsc. Enligt min mening finns det därför inte anledning
att ha en siirskild övergångsreglering som tar sikte på att lösa den.
Efter ikraftträdandet av ÄktB skall enligt vad jag föreslår i det följande
( 11 och 12 9~ Äktp) bodelning ske med tillämpning av äldre bestämmelser i
vissa fall. niimligcn bl. a. när talan om iiktenskapsskillnad har väckts före
ikraftträdandet. Beträffande egendom som makar har när talan om äktcnskapsskillnad väcks gäller rådighetsinskränkningarna till dess att bodelning har ägt rum (se SOU 1964: 35 s. 131: jfr 7 kap. 7 ~ andra meningen
ÄktBJ. En skillnad mellan de båda regelsystemen finns i fråga om egendom
som har förvärvats efter talans väckande. Enligt GB gäller nämligen rådighetsinskränkningarna även egendom som en make har förvärvat efter
talans väckande (se prop. 1973: 32 s. 145) men enligt ÄktB omfattar de inte
sådan egendom <7 kap. 5 ~ ÄktB).
Om i ett visst fall talan om äktenskapsskillnad har väckts före ikraftträdandet men bodelning skall ske efter ikraftträdandet bör uppenbarligen de
äldre rådighctsinskränkningarna gälla för tiden fram till dess att bodelning
sker. Att så kommer att vara fallet beträffande förfoganden före ikraftträdandet följer av första meningen i förevarande paragraf. Men det hör också
- när bodelning efter ikraftträdandet skall ske enligt äldre bestämmelser gälla förfoganden efter ikraftträdandet. En föreskrift av den innebörden
har tagits in i andra meningen. Föreskriften gäller även bodelning med
anledning av dödsfall och bodelning med anledning av boskillnad.

Prop. 1986/87: 86

9 §
Har före ikraftträdandet ett äktenskapsförord getts in till domstol för
registrering. skall registreringen ske enligt bestämmelserna i giftermålsbalken.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Bestämmelsen tar sikte på det fallet att ett äktenskapsförord före ikraftträdandet ges in till domstolen och domstolen inte har hunnit registrera det
före ikraftträdandet. I så fall skall registrering ske med tillämpning av
bestämmelserna i giftermålsbalken.
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*I

JO
Om en g{1vohandling som har upprättats före ikraftträdandet ges in till
domstol för registrering efter ikraftträdandet, skall gavan registreras enligt
bestämmelserna i iiktenskapsbalken.
Har trolovade upprättat ett äktenskapsförord som innebär att en gåva
skall tillfalla en av dem vid äktenskapets ingående och har de gift sig före
ikraftträdandet, blir gåvan gällande inom den tid som anges i 8 kap. 12
första meningen giftermålsbalken iiven om äktenskapsförordet ges in till
tingsrätten efter ikrafttriidandet. I sädana fall skall registrering ske enligt
bestämmelserna i giftermålsbalken.
Har den ena maken före ikraftträdandet gett den andra maken en gåva
som enligt äldre bestämmelser har krävt äktenskapsförord. skall äldre
bestämmelser tillämpas i fråga om den andra makens ansvar för givarens
skuld.

Prop. 1986/87: 86

*

(Jfr 8 och 9 §* i de sakkunnigas lagförslag 2)

Första stycket
Förslaget innebiir att ett äktenskapsförord om gåva från den ena maken till
den andra, som har upprättats före ikraftträdandet, kan ges in till domstolen efter ikraftträdandet och registreras enligt ÄktB:s bestämmelser om
registrering av gåva. Om ett äktenskapsförord däremot har getts in före
ikrafttriidandet och domstolen inte har hunnit registn:ra det, skall även
efter ikraftträdandet registrering ske enligt bestämmelserna i GB. Detta
följer av 9 §. Vad som nu sagts gäller dock inte den situation som regleras i
andra stycket.
Det är vanligt att äktenskapsförord som avser gåvor även innefattar ett
förordnande om att den överlåtna egendomen skall vara enskild. Om ett
sådant äktenskapsförord har upprättats före ikraftträdandet men registrering skall ske enligt reglerna i ÄktB. dvs. förordet ges in efter ikraftträdandet. bör tingsrätten behandla det som dels en gåva enligt 8 kap. 1 § ÄktB,
dels ett äktenskapsförord enligt 7 kap. 3 § ÄktB.
Också andra gåvohandlingar än äktenskapsförord kan ges in för registrering enligt bestämmelserna i ÄktB. även om de har upprättats före ikraftträdandet.

Andra stycket
I andra stycket föreslås en särskild övcrgångsreglering beträffande gåvor
mellan trolovade. Enligt 8 kap. 12 ~ GB blir ett äktenskapsförord mellan
trolovade giltigt frfrn äktenskapets ingående, om det ges in till tingsrätten
inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Detta skall gälla även
enligt ÄktB (7 kap. 3 ~ tredje stycketl. Enligt ÄktB kan dock gåvor inte
ske genom äktenskapsförord, och någon särskild bestämmelse om gåvor
mellan trolovade eller blivande makar finns inte i ÄktB. Genom föreskriften i andra stycket av förevarande paragraf blir en gåva mellan trolovade
' Ändrau lyuelsc i propositionsförslaget.
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gällande friln äktenskapets ingående. om de har gift sig före ikraftträdandet
och iiktenskapsförordet ges in till tingsrätten efter ikrafltriidandet men
inom en månad från iiktcnskapets ing.äcndc.
I si!dana fall skall. som framg{ir av lagtexten. g{ivan registreras enligt
hestiimmelserna i GB. Anledningen till att äktenskapsförordet inte skall
registreras enligt bestämmelserna i ÄktB är att de inte är konstruerade sä
att en gåva genom registrering kan hli giillande innan gåvohandlingen ges in
till domstolen.

Prop. 1986/87: 86

Tredje stycket
I saväl GB som ÄktB finns hestämmelser om att en make. som har ffttt en
gåva av den andra maken. i vissa fall kan bli ansvarig för givarens skuld (se
8 kap. 5 CJB och 8 kap.:; ÄktB). Bestämmelsen i förevarande paragraf
innehär att äldre rätt skall tillämpas i detta avseende om gävan har skett
före ikrafttriidandet. Det är emellertid inte n{1gon stor saklig skillnad mellan GB och ÄktB när det gäller detta ansvar.

*

*

Övergångsbestämmelser till 9-13 kap. äktenskapsbalken
11

~

Har före ikrafttriidandet talan om äktenskapsskillnad väckts eller den ena
maken avlidit. skall iildre bestiimmelser om bodelning tillämpas.
Om ett mål om äktenskapsskillnad pågår och en make begär hodelning.
skall sådan dock förrättas genast. I fråga om verkan av en si1dan bodelning
när målet inte leder till äktenskapsskillnad skall bestämmelserna i tiktenskapshalken tillämpas.
(Jfr 1 l § i de sakkunnigas

lagförslag~)

I denna paragraf finns det viktigaste undantaget från regeln att ÄktB i sin
helhet skall hli tilliimplig omedelbart vid ikraftträdandet.

Första stycket
Innebörden av första stycket är att bodelningsbestämmelserna i GB. liksom 1959 års lag om makars gemensamma bostad. skall tillämpas även
efter ikrafttriidandet i I v{i fall. Det ena är när talan om äktenskapsskillnad
har väckts före ikraftträdandet. Det andra är när bodelning skall förrättas
med anledning av en makes död och dödsfallet har inträffat före ikrafttriidandet. Om talan om äktcnskapsskillnad har väckts före ikraftträdandet
och en make dör under det att målet pågår. skall äldre lag tillämpas även
om dödsfallet inträffar efter ikraftträdandet (jfr 9 kap. I I § AktB).
Niir bodelning skall förrättas enligt äldre lag. skall alla hestämmelser i
GB som gäller bodelning tillämpas. I denna del skiljer sig mitt förslag från
familjclagssakkunnigas. De sakkunnigas förslag innebär nämligen att
ÄktB:s regler om bodelnings form, bodelningsförrättare och klander av
bodelning skall tillämpas efter ikraftträdandet i"iven när bodelning i övrigt
skall ske enligt äldre lag. Med mitt förslag undviker man vissa praktiska
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problem som sannolikt skulle kunna uppkomma annars. bl. a. när det gäller
bodelningar som redan har påbörjats före ikraftträdandet.
Några svårigheter att avgöra vilka regler i GB som gäller hodelning och
som alltså övergängsvis skall tillämpas efter ikraftträdandet i de fall som
jag nyss har nämnt uppkommer knappast. Att hela 13 kap. GB skall
tillämpas är uppenbart. Vissa hodelningsbestämmelser finns också i 11
kap. GB (6-13 ~~). Till hodelningsreglerna bör också hänföras regeln i 6
kap. 6 a GB om återgång av gåva. När bodelning hlir aktuell med
anledning av att den ena maken har avlidit. hör hela 12 kap. GB tillämpas.
Det kan finnas anledning att beröra ett problem som övergångsvis kan
uppkomma vid bodelningar. Enligt gällande rätt kan makar med avseende
på förestående skilsmässa träffa avtal om bodelning och vad som har
samband diirmed. s. k. föravtaf. Sådana avtal kan vara muntliga ( 11 kap.
16 GBi. Enligt ÄktB krävs att avtalet är skriftligt (se 9 kap. 13 *>·Om en
bodelning sker enligt reglerna i AktB skall därför ett muntligt föravtal inte
anses gällande. även om det har träffats före ikraftträdandet. De fall då det
kan hli aktuellt att ingå föravtal som inte hinner leda till bodelning enligt de
äldre reglerna kan inträffa endast tiden närmast före ikraftträdandet av
ÄktB. Då hör makarna utan svårighet ha möjlighet att informera sig om
innehållet i ÄktR. vilket bör leda till att de ger sitt avtal skriftlig form. Om
detta inte har skett kan en tillämpning av reglerna i 12 kap. ÄktB om
jämkning vid bodelning någon gång bli aktuell.

Prop. 1986/87: 86

*

*

Andra stycket
Genom föreskriften i andra stycket har öppnats en möjlighet för makar att
genast få till stånd bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår vid
ikraftträdandet. Domen på äktenskapsskillnad behöver alltså inte avvaktas. utan samma möjlighet till omedelbar bodelning kommer att finnas som
när talan om äktenskapsskillnad väcks efter ikraftträdandet (se 9 kap. 4 ~
AktBl. Av första stycket följer att en sådan bodelning skall ske enligt
bestämmelserna i GB. När det gäller verkan av bodelningen skall dock.
enligt andra stycket. reglerna i ÄktB tillämpas i de fall då målet inte leder
till äktenskapsskillnad. Det innebär att den egendom som förvärvas genom
och efter bodelningen kommer att vara giftorättsgods, om makarna skulle
komma att fortsätta äktenskapet.

12 §

Har ansökan om boskillnad gjorts före ikraftträdandet. skall äldre bestämmelser tillämpas.
(Jfr 10 § i de sakkunnigas lagförslag 2)

Genom AktB avskaffas institutet boskillnad. I förevarande paragraf
föreskrivs att äldre bestämmelser skall tillämpas i fråga om boskillnad.
Detta gäller såväl när en ansökan om boskillnad, som har gjorts före
ikraftträdandet. skall prövas efter ikraftträdandet som när verkan av en
före eller efter ikraftträdandet meddelad dom på boskillnad skall bedömas.
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I sfidana fall ~kall allts;i alla frågor som har samhand med boskillnaden
bedömas enligt reglerna i CIH.

Prop. 1986/87: 86

Övergångsbestämmelse till 14 kap. äktcnskapsbalken

IH
Har mål som avses i 14 kap. äktenskapshalken inletts i en domstol före
ikrafttriidandet. skall äldre besttimmelser tilliimpas i fråga om förfarandet.
(Jfr 12 ~i de sakkunnigas lagförslag 2l

Paragrafen reglerar förfarandet i mål som har inletts före ikraftträdandet.
Innebörden är att domstolen skall handlägga målet enligt äldre regler.

ö,·ergångsbestämmelse till 16 kap. äktenskapshalkm

*

14
Har ett äktenskapsförord registrerats rnligt hestämmeberna i giftermålshalken. får iiktenskapsförordct efter ikraftträdandet inte förklaras ogiltigt
på den grunden att rätten inte var behörig enligt äldre bestämmelser.
(Jfr 7

*i de sakkunnigas lagförslag 2)

Innebörden av bestämmelsen är att det efter ikraftträdandet inte skall
kunna göra gällande att ett äktenskapsförord som har registrerats enligt
GB är ogiltigt av det skälet att det har getts in till fel domstol. Bakgrunden
är följande.
GB innehåller forumregler för registering av äktenskapsförord t8 kap.
11 §). Motsvarande regler finns inte i ÄktB. utan ansökan om registrering
skall kunna göras vid vilken tingsrätt som helst (se 7 kap. 3 ~ tredje
stycket: jfr 16 kap.). Syftet med registreringen är att åstadkomma publicitet. Det uppnår man. såväl enligt GB som enligt ÄktB, genom att uppgift
om den registrerade handlingen flyter in i det för riket centrala äktenskapsregistret.

Särskilda bestämmelser om äktenskap som har ingåtts före år 1921
Den äldre gifterm[ilsbalken är alltjämt i viss omfattning tillämplig på äktenskap som har ingåtts före ar 1921. Detta regleras i lagen (1920: 406) om
införande av nya giftermålsbalken.
Familjelagssakkunniga har ansett att det är förenat med betydande olägenheter att ha två iiktenskapsrättsliga system i tillämpning. Jag delar den
uppfattningen. Det är också huvudskälet till att jag före-.lagit att äktenskapsbalken i princip skall tilliimpas på alla äktenskap oavsett när de har
ingåtts.
Som familjelag~sakkunniga har funnit (se betänkandet s. 437 f) är det
emellertid inte motiverat att anpassa de före år 1921 ingångna äktenskapen
till iiktenskapsbalkens regelsystem. Antalet sådana äktenskap är numera
obetydligt (vid ftrsskiftet 1985/86 utgjorde antalet s[idana äktenskap cirka
800) och siirregleringen utgör därför numera inte något nämnvärt problem.
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Det kommer att upphöra av sig självt inom rn snar tidsrymd. Det kan
dessutom befaras all en ny reglering för dessa snart 70-åriga iiktenskap
skulle kunna fa direkt skadliga effekll!r. eftersom det skulle kunna skapa
en oro och ängslan hos de berörda i fr~1ga llnl vilka konsekvenser som
lagstiftningen far i det enskilda fallet.
I nägra avseenden hiir dock den nya lagstiftningen gälla iiven för äktenskap som har ingätts före ~1r 1921. Bestämmelser om det har tagits in i 16
och 17 R
Jag vill erinra om all även makar i nu il'ri"igavarande äktenskap kommer
att omfallas av de nya reglerna om makes arvsrält i ÄB. Det efterlevandeskydd som dessa n.:gler skall ge kommer allts~1 ~iven makar i äldre äktenskap till godo.

Prop. 1986/87: 86

J 5 ~I

Lagen ( 1920: 406) om införande av nya giftermalsbalken skall fortfarande
gälla för äktenskap som har ingåtts före iir 1921. om inte annat sägs i det
följande. I de fall dä det i den lagen anges all föreskrifter i nya gifterm{ilshalken skall tillämpas och dessa har ersatts av bestämmelser i äktenskapsbalken. skall i stället äktenskapsbalken~ bestämmelser tillämpas.
(Jfr 14 *i de sakkunnigas lagförslag 2l

Av paragrafen framgår huvudprincipen när det gäller äktenskap som har
ingåtts före år 1921. niimligen att äktenskapshalken inte skall tillämpas på
dem.
De hänvisningar till nya gifkrmålsbalken som lagen om införande av nya
giftermålsbalken innehåller skall enligt andra meningen i fortsättningen
avse motsvarande bestämmelser i äktenskapshalken. Härav följer att
6 kap. och 7 kap. 4-9
ÄktB blir tillämpliga på äktenskap som har
ingåtts före år 1921. förutsatt att inte övergångsbestämmelserna i förevarande lag leder till att motsvarande bestämmelser i nya giftermålsbalken
eller lagen ( 1959: 157) m1.:d särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad fortfarande skall gälla.
I 16 och 17 *~finns vissa undantag från huvudprincipen i 15

**

*·

16

~2

Då skifte sker av makarnas bo, skall den make som bäst behöver deras
gemensamma bostad ha rätt att fä denna. Om egendomen tillhör den andra
maken enskilt, gäller detta dock inte om egendomen har tillfallit denne
genom gåva, arv eller testamente med villkor att den skall tillhöra maken
enskilt. En förutsättning för att en make skall fä överta en bostad som
tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med
hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.
Vad som sägs i första stycket om bostaden gäller även makarnas gemensamma bohag.
Beträffande vad som avses med makarnas gemensamma bostad och
1

2

.Ändrad lydelse i propositionsförslaget.
.Ändrad lydelse i propositionsförslaget. Jfr också 18

*i propositionsförslaget.
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hohag gäller 7 kap. 4 !:i äktt.'nskapshalken. I övrigt tillämpas pil övertagandet 11 kap. 7 ~. 8 §andra och tredje styckena och 10 § äktenskapsbalken.
Vad som sägs i de~sa hestämmelser om giftorättsgods skall i stället avse
det samfällda hoel.
Bestämmelserna i denna paragraf skall inte tilliimpas i fall som avses i
11 § första stycket.

!Jfr l 4

~

Prup. 1986/87: 86

l i de sakkunnigas lagförslag 2)

I lagen ( 1959: 157) med särskilda hestämmelser om makars gemensamma
bostad - som upphör att gälla niir ÄktB triider i kraft - finns regler som
handlar om vilken make som skall ha företrädesrätt till den gemensamma
bostaden vid upplösning av äktenskapet. De~sa regler gäller även för
iiktenskap som har ingatts före [ir J921. Motsvarande regler har med ett
något vidgat innehåll (hl. a. har de gjorts tillämpliga p~t även hohag) förts
över till ÄktB (se 11 kap. 8 h De nya reglerna bör därför gälla även för
iiktenskap som har ingåtts före ~tr 1921. Bcst~immelser om det har tagits in i
förevaramk paragraf. Om bodelning skall förrättas enligt reglerna i GB.
bör de nya reglerna om företriidesrätt till bostaden dock inte gälla (se fjärde
stycket).

17 § 1

*·

Bestämmelserna i 10 kap. 3
11 kap. 5 ~och 13 kap. 5 ~ äktenskapsbalken skall tillämpas även på äktenskap som har ing;ltts före år 1921. Vad
som sägs i dessa hestämmelser om bodelning skall i stället avse skifte av
makarnas bo. och vad som sägs om giftorättsgods skall avse den egendom
som skall skiftas.
Ufr 14

~

2 i de sakkunnigas lagförslag 2)

I enlighet med de sakkunnigas förslag skall enligt paragrafen de nya
hestämmelserna i 10 kap. 3 ÄktB om att rätt till pension m. m. i vissa fall
inte skall ingfl i bodelning gälla även för makar som har ingått äktenskap
före år 1921. Detsamma gäller bestämmelserna i 11 kap. 5 om förskott på
arv och bestiimmelserna i 13 kap. 5 § om verkan av förvärv av del av en
fastighet genom bodelning. De bestämmelser i GB som mlHsvarar 11 kap .
.'i § och 13 kap. 5 ~ ÄktB har genom övergångsbestiimmelser varit tillämpliga även på äktenskap som har ingätts före ar 1921 (se lag 1928:282 om
ändring i giftermålsbalken och lag 1970: 999 om ändring i giftermålsbalken).

s

*

Vissa andra frågor
I GB finns vissa institut som inte har nagon motsvarighet i ÄktB. Några av
dem har berörts i det föregående. l del följande kommenteras ett par
andra.
I GB finns heslämmefser om s.k. hushållsfullmakt (.'i bp. 12 och 13 ~*
samt 7 kap. 2 §andra stycket). Enligt dessa får var och en av makarna med
förpliktande verkan även för den andra maken ingå sådana rättshandlingar
1

Ändrad lydelse i propositionsförslaget. Jfr också 18 ~i propositionsförslaget.
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för den dagliga hushållningen eller barnens uppfostran som enligt sedvana
företas för dessa ändamål. En sådan rättshandling är dock inte bindande
för den andre maken, om den som rättshandlingen ingicks med har insett
eller borde ha insett att det som anskaffades inte behövdes.
ÄktB innehåller inga regler om hushållsfullmakt. Jag har i prop
1986/87: l (s. 122-123) redogjort för skälen till detta. Någon s~irskild
övergångsreglcring beträffande hushållsfullmakten har inte an~etts erforderlig. Frågan torde inte ha någon praktisk betydelse.
I 6 kap. 9 ~ GB finns en föreskrift om att en förteckning över vilken
egendom som tillhör vardera maken skall tillmätas vitsord under vissa
omständigheter. Någon föreskrift om att sådana förteckningar skall tillmätas vitsord även t:fter ikraftträdandet har inte tagits in i Äktp. Det innebär
att man i rättstillämpningen får bedöma deras bevisvärde enligt allmänna
principer.
I 8 kap. 6 ~ GB finns en föreskrift som ger en make som biträder den
andra maken i dennes förvärvsverksamhet rätt till ersättning för arbetet
under vissa omstiindigheter. Någon övergångsbestämmelse till den föreskriften. som torde ha mycket begriinsad betydelse i praktiken, föreslås
inte.
I 8 kap. 7 § GB finns en regel om egendom som har lämnats över till den
andra makens förvaltning. Den har närmast karaktär av bevisregel. Någon
övergångsbestämmelse till regeln har inte tagits upp i Äktp. Det får överlämnas till rättstillämpningen att - för det fall att tvist skulle uppstå efter
ikraftträdandet - bedöma frågan enligt allmänna rättsprinciper.

Prop. 1986/87: 86

4.2 Förslaget till lag om ikraftträdande av lagen (1987:000)
om sambors gemensamma hem (lagförslag 2)
Härigenom föreskrivs följande.'
Lagen ( 1987:000) om sambors gemensamma hem och denna lag träder i
kraft den I januari 1988. Genom lagen om sambors gemensamma hem
upphävs lagen (1973:6511 om ogifta samboendes gemensamma bostad.
Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas, om samboförhållandet
har upphört före ikraftträdandet.
(Jfr familjelagssakkunnigas lagförslag 2l
I förevarande lag föreskrivs att sambolagen skall träda i kraft den I
januari 1988, dvs. vid samma tidpunkt som ÄktB träder i kraft. Samtidigt
upphävs lagen (1973:651) om ogifta sambocndes gemensamma bostad.
Den lagen har tidsbegränsad giltighet och har senast förlängts att gälla till
och med utgången av år 1988 (prop. 1986/87:9, LU 8, rskr 22, SFS
I 986:911 ). Genom den nya lagstiftningens ikraftträdande kan den emellertid - pä samma s~itt som 1959 års lag om makars gemensamma bostad upphävas ett <ir tidigare.
Av förevarande lag framgår att sambolagen inte skall tillämpas när
samhoförhilllandct har upphört före ikraftträdandet. I sådana fall skall i

1
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stället 1973 års lag tillämpas även efter utgitngen av itr 19!\7. Upphör
samboförhällandet efter ikrafttriidandet skall diiremot sambolagen tilliimpas iiven om samboförhilllandet har inletts före ikraftträdandet.
Den nya sambolagen kommer alltsil att bli tilliimplig p[1 miinga redan
bestitende förfo'tllanden. Huruvida egendom som lagen iir tillämplig pi! har
anskaffats före eller efter ikrafttriidandet har ingen betydelse för fr{1gan om
den skall bli föremiil fi.ir ddning dkr övertagande enligt lagen. Att egendomen har anskaffats före ikrafttriidandet bör inte annat än i mycket speciella
fall vara en siidan omständighet som utgör grund för jiimkning.
I ett avseende iir tillämpningsomri'1det för sambolagen mindre än för
motsvarande äldre lagstiftning. Sambolagen giiller nämligen inte egendom
som iir avsedd for fritidsiindamill. medan den inskränkningen inte gäller
enligt 1973 års lag.
I ett sarnboförhiillande som besttir vid ikraftträdandet kan den situationen föreligga att en av parterna före ikraftträdandet. i strid mot den iildre
lagstiftningen. har förfogat över t.ex. en bostadsr~itt som är avsedd för
fritidsändamål. Genom att sambolagen vid ikrafttriidandet blir tilliimplig i
sin helhet pti bestående samboförhållanden - och samtidigt 1973 års lag
upphör att gälla för dem - kan emellertid de iildre rådighetsinskriinkningarna inte åberopas efter ikrafttriidandet.
Det finns inget hinder mot att de sambor som omfattas av den nya
sambolagen redan före ikrafttriidandet träffar avtal om att det gemensamma hemmet inte skall fördelas enligt sambolagen (jfr 5 andra stycket
sambolagen). En anmälan till inskrivningsmyndigheten om att viss egendom utgör gemensam bostad (jfr ~ ~andra stycket samma lag) kan däremot
inte göras tidigare än till den första inskrivningsdagen efter ikraftträdandet.
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*

4.3 Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken (lagförslag 3)
ÄktB och lagen om ändring i ÄB föranleder vissa följdiindringar i föriildrabalken. Ändringarna gäller bestämmelserna om
- tak rätt i mål om förklaring att viss man inte är far n kap. I och 2 *~
·- interimistiska beslut i mål och iirenden om vfardnad. umgiinge och underhallsbidrag (6 kap. 20 §och 7 kap. I~ §).
- vård av omyndigs rätt i oskiftat dödsbo ( l ..f kap. 6 a och 7
- förmyndares förvaltning av omyndigs egendom ( 15 kap. 12
- förmyndares redovisningsskyldighet I 16 kap. 8
- domförhet (20 kap. I h

).

** ).

*).

*),

3 kap.
I

~I

Vill man som enligt I kap. I §skall anses som barns fader vinna förklaring
enligt I kap. 2 § första stycket att han icke är fader till barnet. skall han
väcka talan härom mot barnet eller. om barnet har avlidit, dess arvingar.
Är mannen död och har han inte varaktigt sammanbott med barnet och
inte heller efter barnets födelse crkiint barnet som sitt, har den adidne.1·
1

6
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maka och var och en som jämte eller näst efter barnet är berättigad till arv
efter mannen rätt att väcka talan om att mannen ej är fader till barnet.
Efterlämnar den avlidne förutom maka sådana arvingar som avses i 3 kap.
2 § ärvdabalken, har var och en av dem rätt att väcka talan under här
angivna förutsättningar.
Rätt för arvinge att väcka talan föreligger ej, om vid mannens död mer än
ett år har förflutit från det att talan, som grundats pä att mannen är fader till
barnet, väckts mot honom o<.:h han fått del därav eller om mer än ett år har
förflutit sedan anspråk på samma grund framställts mol mannens dödsbo.

Prop. 1986/87: 86

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I denna paragraf finns bestämmelser om talerätt i mål om förklaring att
viss man inte är far till ett barn. I första sty<.:ket regleras mannens talerätt. I
andra stycket finns föreskrifter om talerätt för mannens arvingar, när
mannen är död. Det styl'.ket har formulerats om så att det stämmer överens
med den nya arvsrättsliga regleringen i ÄB. Den nya formuleringen innebär bl. a. att den avlidnes make alltid har talerätt, oavsett om maken är
arvsberättigad före eller efter det omstridda barnet. Detta sammanhänger
med att makens rätt till kvarlåtenskapen till sin art och omfattning kan vara,
beroendt: av faderskapsfri'tgan.

2~
Vill barn vinna förklaring enligt I kap. 2 ~ första stycket att viss man inte
är dess fader, skall barnet väcka talan härom mot mannen eller, om han är
död, hans arvingar. Efterlämnar mannen förutom maka sådana arvingar
som avses i 3 kap. 2 § ärvdabalken. skall talan. såvitt angår dessa. riktas
mot den eller dem som har den bästa an·sriitten l'.fier mannen när talan
väcks.

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Paragrafen reglerar barnets talcrätt i mål om förklaring att viss man inte
är far. Ändringen är föranledd av de nya bestämmelserna i ÄB. Det bör
observeras att make ingår bland de arvingar som avses i paragrafens första
mening. Paragrafens andra mening kan avse såväl bröstarvingar som andra
efterarvingar.
6 kap.
20 § 1

I mål eller ärenden om vårdnad eller umgänge får rätten. för tiden till dess
att frågan har avgjorts ,;cnom en dom eller ett beslut som har vunnit laga
kraft. besluta om vårdnad eller umgänge efter vad rätten finner skäligt.
Ett sadant hes/ut får meddelas utan huvudförhandling. Innan beslutet
meddelas skall motparten fil tillfälle att yttra sig i frågan. Rätten kan
inhämta upplysningar från so<.:ialnämndcn i frågan. Har rätten meddelat ett
beslut, skall den <>ll1/Jl'Ö1·a dct niir millet eller ärendet avgörs.
E11 beslut enligt denna paragraf får i•crkställas på samma sätt som en
dom som har vunnit laga kraft. Beslutet Jår dock när som helst ändras av
rätten.
1
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Prop. 1986/87:86

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I denna paragraf finns bestämmelser om interimistiska beslut i mäl och
ärenden om v[trdnad och umgiingc.
l andra stycket har kravet p[i att yrkande skall framställas för att beslut
skall ft1 meddelas utan huvudförhandling utg~ltt. Efter ~indringen stämmer
n:gleringen överens med motsvarande reglering i 14 kap. 7 och 9
ÄktB.
Även fr:igan om riittens omprövning av interimistiska heslut när målet eller
ärendet avgörs har reglerats på samma sätt som i ÄktB (se 14 kap. 13
Paragrafen har också ändrats redaktionellt.

**

*J.

7 kap.

15

~

I mål om underhäll till barn }dr rätten. för tiden till dess att fi"ägan har
m·gjort.1 genom en dom eller ett hes/ut som har n11111it laga kraft. hes/uta
om underhiillet efter vad som iir skäligt. Skyldighet att utge bidrag får dock
åbggas någon endast om det finns sannolika skäl för att bidragsskyldighet
föreligger. Har fråga om underh<i.11 väckts i samband med mål om fastställande av faderskap till barn. får hes/ut 11111 skyldighet att utge hidrar: inte
meddelas. om flera män är instämda i målet.
Beslut enligt första stycket kan meddelas utan huvudförhandling. Innan
hes/ute! meddelas. skall motparten fil tillfälle att yttra sig i frågan. Har
rätten meddelat ett hes/ut, skall den ompriii·a det när nuilet m·giirs.
Ett hes/ut enlig! denna parai;raffär i•crkstiillas på samma siitt som en
dom som har 1·1mnit laga kraft. Beslutet får dock niir som helst ändras av
rätten.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I denna paragraf finns bestämmelser om interimistiska beslut i mål om
underhåll till barn. Ändringarna är av samma slag som de som har gjorts i
föregt1ende paragraf.

14 kap.
6a ~
En _fhrmyndare får fbr d.:n omynJiges räkning m·stå frän im· pu det sätt
som anges i 3 kap. 9 § iin·dahal/.:en. om iive1j('ir111v11dare11 samtycker till
iltgiirden.

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Paragrafen är ny. Bakgrunden är följande.
I 3 kap. 9 ~ förslaget till ändring i ÄB finns en bestämmelse om avstående från arv som saknar motsvarighet i gällande rätt. Bestämmelsen
tar sikte på det fallet att en gift person avlider och efterlämnar en bröstarvinge som inte iir bröstarvinge ocksä till den efterlevande maken. Om en
si1dan bröstarvinge avstår frän sitt arv till förmån för den efterlevande
maken. har han eller hon i stället rätt att ta del i den efterlevande makens
ho när denne dör.
I 14 kap. föräldrahalken finns bestämmelser om vård av omyndigs rätt i
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o~kiftat dödsbo. Där föreskrivs bl.a. att förmyndare är skyldiga att hämta

Prop.1986/87:86

in l'•verförmyndarens tilht<ind till vissa riittshandlingar. Även om ett avstf1ende till f1)rmilil for den efterlevande maken många g[mgcr kan vara
naturligt tse prop. 1986187: I s. 238- 239). bör en förmyndare enligt min
mening inte kunna avst~ 1 frim myndlingens arv utan överförmyndarens
~amtycke. En hcstiimrnelse a\· denna innebörd har därför förts in i denna
paragraf. Av 18 kap. 8 ~ föriildrahalken flll_ier att bestiimmclsen iiven ghller
gode miin.
Hiir bör tilläggas att sildana avstiienden som behandlas i denna paragraf
mii~te ~ke innan egendomen har tilltriith. Om ett avtal om sarnmanlevnad i
oskiftat ho har ing~1th elkr om boet har skiftats. finns således inte Hingre
möjlighet att avstil fr{m arvet med bibch[11len rätt till efterarv i den sist
avlidna makens bo.
I fritga om arvsavst<ienden som inte innebär att den avstiicnde får rätt till
efterarv i den efterlevande makens bo vill jag hänvisa till rättsfallet NJA
1983 s. 791. I det fallet betraktades ett arvsavstilende. med tillämpning av
regeln i l.'i kap. 14 ~ tredje stycket föriildrabalken. som gåva och ans[1gs
därför ogiltigt.
Avslutningsvis bör här pårekas att de bestiimmelser som har behandlats
nu endast gmler när arvliitar-:n har avlidit. Beträffande avsägelse av arv när
arvliitarcn lever gäller besU1mmelserna i 17 kap. ÄB.
0

7

~

lnhiimtas ej överförmyndarens samtycke. då detta enligt 2. 3 . .'i. 6 eller
6 a *bort ske, skall vad för sådant fall är stadgat beträffande förvaltning av
omyndigs egendom äga motsvarande tillämpning.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)

*

Ändringen inrn:biir att den nya 6 a har förts in bland de paragrafer som
niimns i bestämmelsen (jfr I.~ kap. 17 och 18 ffl.

15 kap.
12 ~
Förvärvar omyndig viirdehandling ~om avses i 8 ~. eller äger omyndig
cljc:;t att av annan utfo sådan värdehandling. m{1 den som skall utgiva
handlingen fullgöra sin förpliktelse genom att i den omyncliges namn nedsiitta handlingen i öppet förvar ho<i bank. såvida ej den omyndige äger att
själv förvalta handlingen. Förpliktelse att utgiva penningbelopp må ock
fullgöras hos bank. änd{i att den ej grundas ä nedsatt värdehandling: och
skola medlen av banken insättas för den omyndiges räkning enligt vad om
betalning. som uppbiires [1 nedsatt viirdehandling, är siirskilt stadgat.
Äger omyndig att a\' dödsbo utfa viirdehandling eller penningar på grund
av hodelning. arv eller testamente. vare boutredningsman eller testamentsexekutor pliktig att. sMramt ej viirdd är ringa eller överi'örmyndaren eljest
medgiver undantag. nedsiitta värdehandlingen eller inbetala medlen hos
bank enligt vad i första stycket stadgas. Vad nu sagts om skyldighet att
inbetala penningmedel hos bank -,kall ock gälla. diir nt1gon. som hiir i riket
driver försäkringsrörelse. skall utgiva försäkringsbelopp. som tillkommer
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omyndig. och fr[1ga ej iir om försäkringshelopp. som den omyndige äger att
sjiilv förvalt::i. I frC1ga om pension. livränta eller annan pt1 grund av försäkring utgiiendc periodisk formirn giiller att inbetalning hos hank skall ske i
den mirn förm:inen för kalendertir överstiger ell belopp motsvarande tvi!
girnger det basbelopp enligt lagen ( 1962: )81 l om allmän forsiikring som
gill ler !"lir det i'm.:t.
I andra fall än som avses i andra stycket iige överförmyndaren genom
meddelande till den som skall utgiva viinkhandling eller penningar förordna. att nedsättning eller inbetalning skall ske hos bank.
Den som nedsiitter viirdchandling eller inhetalar Pl'nningar hos bank
enligt vad i denna paragraf är stadgat vare pliktig att ofördröjligen underriitta förmyndaren därom.
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<Paragrafen saknar motsvarighet i Je sakkunnig.as förslag)
I andra stycket har ordet .. giftortitt .. bytts ut mot ordet .. hodelning ...
Hiirigenom kommer skyldigheten för boutredningsmiin och testamentsexekutorer att nedsätta värdehamllingar och att betala in medel hos en bank
att omfatta även enskild egendom som ingår i bodelning mellan makar (se
10 kap. 4 ÄktBl. Ordet .. giftorätt .. anviinds för övrigt inte fristaende i
ÄktB.

*

16 kap.

8

~

Innehåller förteckning över omyndigs egendom uppgift å tillgtrngar som på
grund av hode/ning. arv. testamente eller g{1va tillfallit den omyndige, eller
upptager ilrsräkning eller slutriikning sådana tillgtrngar. om vilka uppgift
förut ej lämnats. skall vid förteckningen eller riikningen fogas besannad
avskrift av bodelnings- elkr skiftcshandling. testamente eller gävobrev,
om s!idant finnes, sä ock av bouppteckning. där den ej förut ingivits till
överförmyndaren. Är handling, varom nu sagts. av vidlyftig beskaffenhet,
ma avskriften lämnas allenast i erforderliga delar.
LI pptager förteckning, [irsriikning eller slutr:ikning värdehandlingar som
ej iiro nedsatta hos riksbanken eller annan bank efter vad i 15 kap. stadgas.
skall vid förteckningen eller räkningen fogas intyg av två personer. att
värdehandlingarna finnas i förmyndarens förvar. lnnestå medel hos bank
skall genom bevis från banken styrkas hur mycket som innestår. så ock i
vad mån förbehåll gjorts att medlen må uttagas utan överförmyndarens
samtycke.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I första stycket har i likhet med vad som görs i 15 kap. 12
.. giftorätt'" hytts ut mot ordet .. bodelning ...

* ordet

20 kap.
I §
I miil om faderskap, vårdnad, 11m1:iinRl'. underhåll och omyndighetsförklaring eller dess hävande tillämpas 14 kap. 17 och 18 ~~ iiktenskapshalken.
<Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
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I paragrafen regleras rilttcns sammansättning i vissa mål enligt föräldrabalken. Det sker genom hänvisning till vissa bestämmelser i GB. Hänvisningen har ändrats till att avse motsvarande bestämmelser i .Ä.ktB.
Vidare har ordet "umgängesrätt'" bytts ut mot "umgänge". i enlighet
med den terminologi som numera gäller på området (se t. ex. prop.
1982/83: 165 s. 39).
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Ö1 ·er[.:å ng s hest iimmelser
I punkt 2 föreskrivs att äldre bestämmelser fortfarande skall tilHimpas i mål
om hävande av faderskap. om mannen har avlidit före ikraflträdandet.
Frågan om talcrätt skall alltså bedömas med utgiingspunkt i den arvsräthliga reglering som gällde vid mannens död (jämför punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i AB, prop. 1986/87: I s. 31 ).
Innebörden av punkt 3 är att de nya processuella bestämmelserna om
interimistiska beslut inte skall tillämpas i mål och ärenden som pågår vid
ikrafttriidandet. Samma reglering kommer alltså att gälla som enligt 13
Äktp.

*

4.4 Förslaget till lag om ändring i jordabalken (lagförslag 4)
ÄktB och förslaget till lag om sambors gemensamma hem medför att
jordabalken måste ändras. Det är de nya reglerna om gåvor mellan makar
och de nya reglerna om makars och sambors gemensamma hem som
föranleder ändringarna.
Ändringarna gäller bestämmelserna om
- hyra (12 kap. I, 5, 33. 45, 47, 48, 49 och 67 *~).
- lagfart (20 kap. I och 7 §§ ),
- inteckning (22 kap. 4 § l.

12 kap.
I §'
Detta kapitel avser avtal. genom vilka hus eller delar av hus upplåts till
nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits genom
tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.
Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans med
lägenheten, skall detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden skall användas för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än
jordbruk. Förenas ett tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med
upplåtelse av såväl lägenhet för bostadsändamål som jord. skall kapitlet
tillämpas, om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtelsen av jorden.
Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en
inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet
än bostadslägenhet.
h1d som .föreskril'S i denna halk om samhor gäller endast sådana
1
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samh1~(örhäl/anden diir en og((t hinna och en ogtji man hor tillsammans
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under iiktenskapslik11a11de .f("irhå/lande11.
Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan
mot hyresgästen eller den som har rätt all triida i hans sWlle. om ej annat
anges.
Omfattar hyresavtalet fler än tio bostad~lägenheter, som hyresgästen
skall hyra ut i andra hand, får parterna avtala om förbehåll som strider mot
vad som sägs i detta kapitel om sådana lägenheter. under förutsättning att
förbehållet inte strider mot bestämmelserna om lokaler och inte heller
avser rätten till förlängning av avtalet eller grunderna för fastställande av
hyresvillkoren i samband med sådan förlängning. Ett sådant förbehåll
gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. Godkännande behövs
dock inte om staten. kommun, landstingskommun. kommunalförbund,
allmännyttigt bostadsföretag eller aktiebolag. som helt ägs av en kommun
eller landstingskommun. är hyresvärd.
Om upplt1telse i vissa fall av bostadslägenheter finns bestämmelser
hostadsanvisningslagen ( 1980:94).

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I 12 kap. jordabalken finns redan särskilda bestämmelser som avser att .
skydda den som hyresgästen sammanlever med under äktenskapsliknande
förhållanden (se 33 § femte stycket, 45 § tredje stycket och 48 §). Dessa
regler bör anpassas till den nya lagen om sambors gemensamma hem, och
jag föreslår också en bestämmelse i 5 § om rätt för en sambo att i ett visst
fall säga upp ett hyresavtal i förtid. Däremot bör reglerna om rätt att överta
hyresrätt m. m. inte utvidgas till att avse samboförhållanden utanför sambolagens tillämpningsområde. Bl. a. skulle det i vissa fall kunna uppstå
tillämpningssvårigheter om någon av samborna var gift och hans make
hade del i hyresrätten. Det bör dock observeras att t.ex. reglerna i 12 kap.
34 § om rätten för en hyresgäst att överlåta sin lägenhet till närstående
omfattar samboförhållanden både inom och utanför sambolagen.
Därför har genom det nya fjärde stycket i denna paragraf jordabalkens
regler om sambor gjorts tillämpliga bara på s[1dana samboförhållanden som
omfattas av sambolagen. I ett par fall framgår denna begränsning också
genom att det i lagtexten talas om bodelning mellan samborna, något som
inte kan förekomma utanför sambolagens område.
Jag vill i sammanhanget erinra om att regeln i 10 kap. 7 §tredje stycket
jordabalken om bostadsarrendes övergång genom bodelning givetvis också
kommer att gälla bodelning mellan sambor. Reglerna i 9 kap. 31 § sista
stycket och 11 kap. 7 § andra stycket om arrenderättens övergång genom
bodelning vid jordbruksarrende och anläggningsarrende berörs däremot
inte av den nya lagstiftningen, eftersom en bodelning mellan sambor bara
kan avse deras gemensamma bostad och bohag (jfr :! § sambolagen).

5§
Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp
hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast
efter tre månader från uppsägningen.
Om hyresgästen har avlidit. får dödsboet också inom en månad från
dödsfallet säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som
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intriiffar tidigast efter en mii.nad från uppsägningen. Har bostadslägenhet
hyrts av makar clll'r samhor gemensamt och avlider den ena av dem.
tillkommer den rätt som angivits nu dödsboet och efterlevande maken eller
samhon i förening.
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(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Regeln i andra stycket om makes rätt till uppsiigning när hyresgästen har
avlidit har ut vidgats till att avse sambor. Som framgår av 1 *gäl kr reglerna
om sambor bara dem som omfattas av sambolagen, men bestämmelsen i
5 * iir tillämplig oavsett om lägenheten har varit gemensam bostad eller
inte i den mening som begreppet har i sambolagen.

*I

33
Bestämmelserna i 32 ~ om överlåtelse av hyresriitten gäller också i fråga
om övergång genmn bodelning. arv. testamente. bolagsskifte eller liknande
förvärv.
Har hyresrätten till lägenhet. som varit avsedd att uteslutande eller
huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och hans
make eller samho. tillagts maken genom bodelning eller an-skifie eller
tillagts .rnmhon genom hodclning eller ö1•ertag11nde enligt 16 ~ lagen
( 1987:000) om sambors gemensamma hem. får dock maken eller samhon
träda i hyresgästens eller dödsboets ställe. Sådan rätt tillkommer även
efterlevande make som är ensam arvinge efter hyresgästen.
För tid efter dd att hyresvärden underrättats om att hyresrätten tillagts
hyresgästens make eller sambo enligt andra stycket svarar hyresgiisten
eller hans dödsbo ej för sina förpliktelser enligt hyresavtalct. Hyresgästens
make eller samho svarar jämte hyresgästen eller hans dödsbo för sådana
förpliktelser enligt avtalet som hänför sig till tiden före underrättelsen.
Andra och tredje styckena gäller också när lägenheten har hyrts av
makar eller sambor gemensamt.
(Jfr 12 kap. 33

*i de sakkunnigas lagförslag 5)

Paragrafen har anpassats till den nya regleringen av makars och sambors
gemensamma bostad <se prop. 1986/87: I. avsnitt 2.3 och 2.6.2). Som
framgår ovan (avsnitt 4.1 och 4.21 upphävs samtidigt lagen ( 1959: 157) med
särskilda bestiimmelser om makars gemensamma bostad och lagen
( 1973: 651) om ogifta samboendcs gemensamma bostad.

45

*

**

Bestämmelserna i 46- 52
gäller vid upplåtelser av bostadslägenheter.
om inte
I. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för friti<lsändam~1l och hyresförhållandet upphör innan det varat liingre än nio månader i
följd,
2. lägenheten utgör en del av upplätarcns egen bostad, eller
3. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid på den
grunden att hyresrätten iir förverkad och annat inte följer av 47 §.
Har hyresvärden och hyresgästen i särskilt upprättad handling överenskommit. att hyresrätten icke skall vara förenad med rätt till förlängning. är
1
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överenskommelsen gällande. Har överenskommelsen träffats innan hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd, gäller den dock endast om
den godkänts av hyresnämnden. Hade make eller sambo som ej har del i
hyresrätten sin bostad i lägenheten när överenskommelsen träffades, gäller
överenskommelsen mot den maken eller sambon endast om han eller hon
har godtagit den.

Prop.1986/87: 86

!Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Även denna paragraf har anpassats till den nya regleringen av makars
och sambors gemensamma hem. Den rätt som en sambo får genom ändringen gäller - liksom beträffande make - oavsett om lägenheten är
gemensam bostad eller inte i den mening begreppet har i ÄktB och sambolagen (jfr ovan vid 12 kap. 5 §jordabalken).

47§

Har lägenheten hyrts av flera gemensamt och har de på grund av att en av
dem sagt upp hyresavtalet eller till följd av annan omständighet, som
hänför sig till endast en av dem, ej gemensamt rätt till förlängning av
hyresavtalet, är en medhyresgäst berättigad att få hyresavtalet förlängt för
egen del, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom som hyresgäst.
Vad som sagts nu gäller ej när hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra i förtid. Är medhyresgästen make eller
sambo till den som sagt upp avtalet eller eljest föranlett att hyresgästerna
ej gemensamt har rätt till förlängning av avtalet, har maken eller sambon
en sådan rätt till förlängning även när hyresrätten är förverkad på annan
grund än dröjsmål med betalning av hyran. Detta gäller också när hyresvärden har sagt upp hyresavtalet att upphöra i förtid på grund av förverkandet.
Om en hyresgäst, som är gift eller samboende och vars make eller
sambo ej har del i hyresrätten, säger upp hyresavtalet eller vidtar någon
annan åtgärd för att få det att upphöra eller om han eller hon i annat fall
inte har rätt till förlängning av avtalet, har maken eller sambon, om han
eller hon har sin bostad i lägenheten, rätt att överta hyresrätten och få
hyresavtalet förlängt för egen del, såvida hyresvärden skäligen kan nöja sig
med honom eller henne som hyresgäst. Vad som sagts nu gäller också när
hyresvärden har sagt upp hyresavtalet på grund av förverkande. Har
hyresgästen avlidit, tillkommer samma rätt hans eller hennes efterlevande
make eller sambo, om dödsboet saknar rätt till förlängning och detta inte
har föranletts av den efterlevande maken eller sambon. Bestämmelserna i
49-52 §§. 55 § samt 55 a § fjärde-sjätte styckena om hyresgäst gäller
även i fråga om hyresgästs make och sambo.
Förlängs ett hyresavtal i fall som avses i andra stycket, svarar båda
makarna eller samborna respektive den efterlevande maken eller sambon
och den avlidne makens eller sambons dödsbo för förpliktelserna enligt
avtalet för tiden före förlängningen. om ej annat har avtalats med hyresvärden.
(Jfr

12 kap. 47 §i de sakkunnigas lagförslag 5)

Också denna paragraf har anpassats till den nya regleringen av makars
och sambors gemensamma bostad. Ändringarna medför att 12 kap. 48 §
bör upphävas.
Den rätt som en sambo får genom ändringen gäller - liksom beträffande
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make - oavsett om lägenheten är gemensam bostad eller ej i den mening
begreppet har i ÄktB och sambolagen.

Prop. 1986/87: 86

49 §
Har hyresvärden sagt upp hyresavtalet och föreligger tvist om förlängning
av avtalet enligt 46 § eller 47 § första stycket, är uppsägningen utan verkan, om inte hyresvärden senast en månad efter hyrestidens utgång hänskjuter tvisten till hyresnämnden eller hyresgästen ändå flyttat senast vid
hyrestidens utgång.
Vill hyresvärden inte samtycka till förlängning av hyresavtalet enligt
47 §. skall han senast inom en månad efter det att hyresförhållandet med
hyresgästen upphörde anmoda den som enligt nämnda paragrafkan ha rätt
till förlängning att flytta. För anmodan gäller vad som föreskrivs om
uppsägning i 8 §. En sådan anmodan är utan verkan, om inte hyresvärden
inom en månad därefter hänskjuter tvisten till hyresnämnden eller den som
har anmodats ändå flyttar innan tiden för hänskjutande gått ut. Har anmodan skett tidigare än en månad före hyrestidens utgång, får hänskjutande
dock ske fram till hyrestidens utgång.
Andra stycket tredje och fjärde meningarna gäller också i fall som avses i
3 § tredje stycket 2.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Ändringen är föranledd av att 48 § upphävs.

67 §
Överenskommelse om villkor i fråga om hyresförhållande som beror av
anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hyresgästens ställe även om överenskommelsen strider mot bestämmelse i 4,
33-35, 40, 46, 47, 49-54. 55 a eller 66 §, såvida överenskommelsen har
formen av kollektivavtal och på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts
av organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är att anse såsom central arbetstagarorganisation.
Sådana hyres villkor i kollektivavtal som avses i första stycket får tillämpas även när en hyresgäst som inte är medlem av den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen sysselsätts i arbete som avses med avtalet, om
I. arbetsgivaren är bunden av kollektivavtalet,
2. hyresvärden och hyresgästen är överens om att villkoren skall tillämpas eller villkoren ingår i hyresavtalet på grund av beslut om villkorsändring enligt 54 och 55 §§.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Ändringen är föranledd av att 48 § upphävs. Paragrafens utformning i
övrigt överensstämmer med vad som föreslås i prop. 1986/87:37.

20 kap.
I §
Den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskrivning av
förvärvet Oagfart) inom tid som anges i 2 §.
Dödsbo är icke skyldigt att söka lagfart på förvärv av egendom från den
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döde i annat fall än när dödsboet överl{1ter egendomen. Make eller sambo
som tillskiftats egendom vid bodelning iir ej skyldig att söka lagfart på
förvärvet utom när egendomen förut tillhört den andra maken l'ller sambon.

Prop.1986/87:86

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Den som förvärvar fast egendom med äganderätt är skyldig all söka
inskrivning !lagfart) på förvärvet. Enligt förevarande paragraf gäller detta
dot:k inte n~ir make vid bodelning tillskiftas egendom som redan tidigare
tillhörde honom eller henne. Ändringen innebär att denna undantagsregel
också kommer att gälla för bodelning mellan sambor.

7

*'

Förekommer icke omständighet som avses i 6 s. skall lagfartsansökan
förklaras vilande, om
I. vid köp. byte eller gåva överlåtarens underskrift pa fångeshandlingen
icke är styrkt av två vittnen och överlåtelsen ej skett genom statlig myndighet,
2. fångesmannen ej har lagfart och fall som avses i 9 icke föreligger,
3. rättegäng pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten
eller om bättre rätt till denna.
4. lagfart sökes på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu
icke vunnit laga kraft.
5. vid förvärv genom legat detta ej utgivits,
6. vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev ej utfärdats eller vid
expropriation eller liknande tvångsförvärv inlösen ej fullbordats.
7. vid överlåtelse överlåtaren är gift och förvärvet enligt iiktenskapshalkens bestämmelser är beroende av den andra makens samtycke.
8. 1·id ö1•erlåtelse överlåtaren är sambo och förl'ärl'et enligt bestämmelserna i lagen ( 1987:000; om sambors r:emensamma hem iir beroende m·
den andra sambons samtycke. dock endast om iirn1de om anteckning i
j{istighetsboken a1· anmälan enligt 2 ~ andra stycket den lagen l'{lr upptaget på inskrirningsdag när överlåtelsen skedde.
9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens
bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,
10. fÖn'ärvet har skett genom en gih·a mellan makar som inte har
registrerats enligt 16 kap. iiktenskapshalken.
I I. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbildning,
12. vid köp eller byte förvärvet är beroende av att förköp ej sker eller vid
förköp detta ej är fullbordat,
I 3. förvärvet i annat fall enligt lag är beroende av domstols eller annan
myndighets tillstånd,
14. förvärvet är beroende av villkor och. i fråga om gåva. villkoret avser
viss tid som ej överstiger två år från den dag då gåvohandlingen upprättades.

s

(Jfr 20 kap. 7 §i de sakkunnigas lagförslag 5)
I paragrafen anges när en ansökan om lagfart skall förklaras vilande.
Ändringarna är föranledda av reglerna om inskränkningar i makes och
1
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samhos rätt att förfoga över sin egendom och om gitvor mellan makar (se 7
kap . .5-8 **och8kap. I ~.Ä.ktBsamt 17och 18 **sambolagen).
Ändringen i punkt 7 innebär att en hänvisning till G B har bytts ut mot en
hänvisning till ÄktB.
Som en ny grund för vilandeförklaring har i punkt 8 angetts att överlåtelsen är beroende av överlåtarens sambos samtycke enligt bestämmelserna i
sambolagen. Skyldighekn att beakta kravet pä samtycke av överlåtarens
sambo kan dock av praktiska skäl glilla endast om samborna har begärt
anteckning i fastighetsboken om att fastigheten iir gemensam bostad för
dem b;ida (jfr 2 *andra stycket sambolagen). Av h~insyn till omsättningens
intressen bör kravet på samtycke inte beaktas. om överlåtelsen skedde
före den inskrivningsdag dti anteckningen ägde rum (jfr 20 kap. 6 * .'i
jordahalken). Mitt förslag här förutsätter ändring i bl. a. fastighetsbokskungörclsen (1971:708).
Av 7 kap. 6 ÄktB följer att samtycke av en iikta make kriivs fram till
dess att hodelning har skett. Om äktenskapet har upplösts men hodelning
inte har skett, skall en ansökan om lagfart alltså förklaras vilande om
överlätarens make i det upplösta iiktenskapet inte har lämnat sitt samtycke. Att detta även gäller sam hor ligger i sakens natur (se högsta domstolens motivering i avgörandet NJA 1%8 s. 169).
De sakkunniga har föreslagit en särskild reglering för det fall då en
ansökan om lagfart förklaras vilande därför att samtycke saknas av överlåtarens sambo. Enligt förslaget skulle den andre sambon föreläggas att
väcka talan vid domstol inom en viss tid. Förslaget motiverades med att en
anteckning om att en fastighet är gemensam bostad för samborna enligt de
sakkunnigas förslag skulle kunna ske utan medgivande av den sambo som
har lagfart. Mitt förslag i den delen innebär att en sådan anteckning endast
kan ske efter anmälan av båda samborna (2 andra stycket sambolagen).
Jag anser därför att man inte hehöver något förfarande med föreläggande
att väcka talan inför domstol. Om en sambo inte ger sitt samtycke till en
fastighetsöverlåtelse kommer då samma möjligheter att stå till buds för den
sambo som överlåter fastigheten som för en make som överlåter en fastighet utan samtycke av den andra maken (se 7 kap. 8 och 9
ÄktB samt 18
och 19 s§ sambolagen).
I den nya punkten JO anges som en grund för vilandeförklaring att
förvärvet har skett genom en gåva mellan makar som inte har registrerats
enligt bestämmelserna i ÄktB. Bakgrunden är följande.
För att en gftva av fast egendom mellan makar skall bli gällande mellan
dem krävs det enligt GB att gåvan sker genom ett iiktenskapsförord som
ges in till rätten för registrering (8 kap. 2, 11 och 12
Dessa krav gäller
också i fråga om lagfart: är kraven inte uppfyllda. skall lagfartsansökan
avslås (20 kap. 6 2 jordahalkenl. AktB har emellertid andra regler om
gåvor mellan makar än GB.
Enligt ÄktB är en gåva mellan makar gällande mellan dem. om vad som
gäller för fullbordande av gåva i allmiinhet har iakttagits eller gåvan har
registrerats enligt bestämmelserna i 16 kap. ÄktB. För att en gåva skall bli
gällande mot givarens borgen~irer krävs registrering. Om det för visst slag
av egendom finns särskilda hestämmelser som innebär att en gåva blir

Prop.1986/87:86

*

*

**

**I.

s
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giillandc mot givarens horgen~irer först efter inskrivning eller annan särskild regi~trcring. krävs iiven dessa i'itgärder för att en giiva mellan makar
av <1dan egendom -;kall hli giillarnk mot givarens borgeni"irer f se 8 kap. I
AktBI.

Prop. 1986/87: 86

*

Eftersom en gi1va av fast egendom mellan makar enligt AktB blir hindande dem emellan redan genom överl<lklseavtalct. utgör bc~tämrnelserna
i 20 kap. 6 ~ inlc niigot hinder mot att be\'ilja lagfart på en gåva mellan
makar sil snart det föreligger ett överl~nclseavtal. En sådan ordning är
uppenbarligen inte tillfredsställande. Lagfart bör kunna beviljas först när
giivan har registrerah och alltsä blivit bindande iivcn mot givarens borgenärer (jfr prop. 1986/87: 1 s. 74 f: jfr ocks<I s. 302 l. Å andra sidan kunde det
framstå som principiellt oriktigt om lagfartsansökan skulle avslas helt.
trots att överltltelseavtalct var giltigt mellan parterna. I punkt 10 i förevarande paragraf anges därför att ansökan skall förklaras vilande till dess att
reµistrering enligt AktB har skett. Som framhalls i prop. 1986/87: I (s. 75).
torde handläggningen av dessa ~ircnden inte komma att medföra n;\gra
prakfr.,ka s viirighett:r.

22 kap.

H

*·

Förekommer icke omständighet som avses i 3
skall ansökan om inteckning förklaras vilande. om
I. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad samt inteckningsansökningen ej medgivits av den som har lagfart.
2. rättegi!ng pågår om hävande eller återg[lng av förvärv ::iv fastigheten
eller om hättrc riitt till denna.
3. sökanden är gift samt Jcn andra makens samtycke fordras enligt
äktl'nskapsbalki·ns bestämmelser och samtycke eller annan tillåtelse enligt
nämnda balk inte har givits.
4. siikandcn lir sam ho samt den andra samhons samtycke fordras enligt
hestiimmel.1·1·m11 i lagN1 ( 1987:000) 0111 sambors gemensamma hem och
s11111tycke dl er annan tillåtelse enligt nämnda lag inte har gh·its. dock
c11d11st om iiro1dc om wucckning i fastighetshoken ar anmälan enligt 2 .~
andra stycket den lagen har /(lf,:it.1 upp senast pä den inskri1·ningsd11g dd
inteckning söks,
5. ansökningen enligt lag är heroendc av domstols eller annan myndighets tillstånd.
Förklaras ansökan vilande. skall inskrivningsmyndighcten utfärda bevis
om dt:tta (vilandebevisl.
f Paragrafen sakn::ir motsvarighet i de sakkunnigas förslag)

I paragrafen anges när en ansökan om inteckning skall förklaras vilande.
Andringarna är föranledda av reglerna om inski änkningar i makes och
sambos rätt att förfoga över sin egendom.
Ändringen i punkt 3 inneb~ir att ordet giftermälsbalken har bytts ut mot
ordet äktenskapshalken.
I en ny punkt 4 behandlas det fallet att sökanden är sambo. Om den
andra samhons samtycke krävs enligt sambolagen men samtycke eller
annan tillåtelse saknas är det en grund för vilandeförklaring. Detta skall
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dock, liksom beträffande lagfart. endast gälla om det i fastighetsboken har
antecknats eller på samma inskrivningsdag kommer att antecknas att fastigheten iir gemensam hostad för samhorna.
Liksom beträffande överlatelse gäller kravet på samtycke fram till dess
att bodelning har skett.jfr ovan vid 20 kap. 7

Prop. 1986/87: 86

*·

Övergångsbestämmelser'

Punkt 2: Förslaget innebär att övergångsregleringen beträffande ändringarna i jordatialkens hyresbcstämmelscr samordnas med motsvarande
reglering i Äktp och lagen om ikraftträdande av lagen om sambors gemensamma hem <lagförslag l och 2).
Punkt 3: Om en gåva av fast egendom har skett genom ett äktenskapsförord som har registrerats enligt GB. kan lagfart även efter ikraftträdandet
beviljas trots att gåvan inte har registrerats enligt ÄktB. Vidare skall
frågan. om det föreligger en sådan brist i fråga om makesamtycke som
utgör hinder för lagfart. hcdömas med utg[ingspunkt i den äktcnskapslagstiftning som g~illdc vid överl{itelsen lifr 8 Äktp).
Punkt 4: Regeln gäller ansökningar om inteckning som har gjorts före
ikraftträdandet men som fullföljs efter ikraftträdandet. Frågan om kravet
på samtycke enligt 22 kap. 4 *jordabalken är uppfyllt skall bedömas med
utgångspunkt i paragrafens lydelse vid ansökningstillfället.

*

4.5 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken (lagförslag 5)
8 kap.
4 §

*

Är brott som i I sägs att anse som grovt. skall för Rrol' stöld dömas till
fängelse. lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall siirskilt heaktas, om det
avsett sak som någon bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med
vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest
varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller
inneburit synnerligen kännbar skada.
I paragrafen har hänvisningen till bodräktsbestämmelsen tagits bort, eftersom denna bestämmelse upphävs.

Har annat i detta kapitel angi1·l't brott än grov stöld, rån eller grovt rån
förövats mot
I. någon som inte endast tillfiilligt .rnmnurnhoddt> mFd giiminp-mannen,
2. make. syskon, släkting i riitt upp- eller nedstiRandc led, si•dger eller
s1·iiRerska eller
3. någon annan som pä liknande sätt är närstående till gärningsman-

1
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nen, får åklagaren väcka åtal endast nm målsäganden har angett hrottet
till ätal eller åtal iir påkallat ur allmän synpunkt.
Vid tillämpning av vad nu sagts skall med i;iimini;snwn likställas annan
som med1·crkat i·id brottet och den som gjort sig skyldig till häleri t'llcr

Prop. t 986/87: 86

liiiler(fi'irseel.11'.

(Jfr 8 kap. 15 §i förmögenhetsbrottsutredningens förslag)
Bestämmelserna har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt
2.2). Som framhålls där tar uttrycket "någon som inte endast tillfälligt
sammanhodde med gärningsmannen" sikte på alla typer av samlevnad.
inte bara äktenskapsliknande sådan. Paragrafen omfattar alltså även sådana fall där t. ex. två syskon eller slilktingar ur olika generationer bor
tillsammans. Däremot kan man inte anst: att den som hyr t:lt rum i någon
annans bostad sammanbor mt:d hyresvärden. Inte heller fördigger något
sammanboende i paragrafens mening när tjänstefolk bor i samma hus eller
lägenhet som arbetsgivaren.
Uppriikningt:n av de nära släktingar som redan enligt g~illande lydelse
omfattas av bestiimmdsen har moderniserats något. Exempelvis har uttrycken svåger och svägerska använts i stället för begreppet svågerlag. I
äldre lagstiftning har svågerlag haft en mycket vid bt:tydelse som redan då
skilde sig från det allmänna språkbruket. Sådana omotiverade skillnader
mellan det juridiska språket och uttryckets allmänna betydelse bör i möjligaste mån undvikas. Jag vill därför understryka att jag i likhet med vad
som gäller i modernt språkbruk med svåger och svägerska avser syskons
make samt makes syskon och make till denne.
Bestämmelsen om "någon annan som på liknande sätt är närstående till
honom .. ger utrymme för en nyanserad bedömning i det särskilda fallet.
Avsikten är att man i förekommande fall skall ta hänsyn bl. a. till det
närmare förhållandet mellan målsägande och gärningsman. exempelvis om
de har en mycket nära känslomässig relation. Det kan vara fallet i fråga om
medlemmar i fosterfamiljer. som är uttryckligen angivna i paragrafen i den
nu gällande lydelsen. Dessutom finns olika former av partiell samlevnad
där den känslomässiga relationen kan vara djup trots att parterna av olika
skäl inte är sambor utan har var sin bostad. Under remissbehandlingen har
framhållits att förlovning borde medföra att bestämmelsen kan bli tillämplig. Enligt min mening är det naturligt att anse förlovade som närstående.
De skulle därmed falla under bestämmelsen.
Omredigeringen av paragrafen medför inte några sakliga ändringar i
övrigt.
Genom hänvisningarna i 9 kap. 12 § första stycket och 10 kap. 10 ~
första stycket BrB kommer ändringarna att gälla även vid vissa bedrägerioch oredlighetsbrott samt förskingrings- och trolöshetsbrott.

17 kap.
11 ~
Om någon döljer den som förövat brott. hjälper honom att undkomma.
undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det
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uppdagas eller beivras. dömes för skyJJandc m· hrottsling till böter ellc:r
fiingelse i högst två är.
Den som icke insiig men hade skälig anledning antaga att den andre var
brottslig. dömes till böter.
Till 1111.n-ar skall inte diimas om giirningen är att ans<' som rin1u1 mi'd
hänsyn till giimin{!s1w11111<'11.1· ,t;'irJul/landl' till den hrottslige och ii1·riga
11mstii ndig heter.
I paragrafens första stycke straffbdäggs förfaranden som utmärks av att de
är ägnade att forsvåra att en hrollsling drahhas av ansvar. En sådan
giirning kan syfta till att göra brottslingen svåråtkomlig för rällskipningen
eller till att göra att hans brottslighet i allt fall hlir svår att beivra. Dessa
olika förfaranden har sammanförts under den gemensamma brottsheteckningen skyddande av brottsling.
Enligt andra stycket är det tillrlickligt att gärningsmannen hade skälig
anledning att anta att den som skyddas beg~1tt ett brott: straffet är dock
lindrigare i sådana fall.
I nuvarande tredje stycket finns bestämmelser om ansvarsfrihet för
brottslingens närmaste. Beskrivningen av kretsen överensstlimmer med
den giillande i 8 kap. 13 BrB (se avsnitt 2.2). Aven den här aktuella
bestämmelsen har getts en ny utformning. Bestämmelsen har omarbetats
efter en mer förutsättningslös prövning av vilken omfattning som ansvarsfrihetsregeln hör ha.
Under förarbetena till brottsbalken föreslog straffrättskommillen att
kretsen skulle anges inte genom uppräkning utan genom att straffrihet
tillförsäkrades den brottsliges närmaste. Förslaget ledde emellertid inte till
lagstiftning. Departementschefen ans<lg att en sådan avfattning av lagrummet kunde leda till tolkningsvårigheter och hänvisade till möjligheterna att
bevilja åtalseftergift för någon den brottslige närstående som inte formellt
ingick i den privilegierade kretsen (prop. 1962: 10 del B s. 248).
En regel om ansvarsfrihet efter en friare bedömning gäller sedan år 1982
för det närbesläktade brottet foimjande av flykt. 17 kap. 12 ~ BrB (prop.
1980/81: 106 s. 14. JuU 38 s. 8. rskr. 380). Bestlimmelsen ger möjlighet att
ta hänsyn till frihetsbcrövandets art Ol:h syfte, giirningsmannens tillvägag~ingssätt och hans förhällande till den vars flykt han främjat.
Enligt min mening är en intresseavvägning av det slag som gjorts i 17
kap. 12 ~ BrB att föredra framför en strikt uppräkning när det gäller att
avgränsa det straffbara området. Det kan niimligen knappast undvikas att
en uppräkning i vissa fall kommer att vara alltför sniiv. medan den i andra
skulle föra för långt. Som förutsättning för ansvarsfrihet bör i stället
beaktas om giirningen med hiinsyn till förhållandet mellan de båda personerna och brollets beskaffenhet framstår som försvarlig och ursliktlig och
brottet dlirför kan hedömas som ringa. Avseende bör också kunna fastas
vid förfarandet. Allmänt sett kan det finnas större anledning att överse
med all nägon döljer en brottsling eller hjälper honom att undkomma än att
bevis undanröjs. Vidare kan ett handlande från en niira familjemedlem
framstå som mindre klandervärt än ett som företas av någon som inte kan
riiknas bland de allra närmaste. Vid bedömningen av om brottet är ringa
bör således göras en helhetsbedömning av samtliga omstiindigheter.

Prop. 1986/87: 86

*
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)6 kap.

Prop.1986/87:86

q
Förvakande till följd av brott av egendom eller dess viirdc får, om ej annat
har föreskrivits. ske hos
a) gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet.
b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var,
c) den som genom brottet beretls vinning eller naringsidkare som avses i

H.
d) den som efter brottet förviirvat egendomen gennm hodc/ning eller på
grund 1Jl" arv eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet
förvärvat egendomen p[t 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 al-cJ. får den ej förklaras förverkad.
Siirskild riitt till egendom som förklaras förverkad bestilr. om ej iivcn
den särskilda rätten förklaras förverkad.
Sädän rätt ;om har vunnits genom utmätning eller bctalningssäkring
upphör, om egendumen förklaras förverkad. såvida ej av särskild anledning förordnas att rätten skall besl<i.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Paragrafen behandlar frågan hos vem förverkande till följd av brott kan
ske. Enligt paragrafen i dess nuvarande lydelse kan det ske bl. a. hos den
som efter brottet har förvärvat egendomen på grund av giftoriitt. Ändringen innebiir att förverkande kan ske hos den som har förvärvat egendomen
genom bodelning. Som tidigare har angetts används inte det fristående
Ndet giftorätt i ÄktB. Ändringen medför att bestämmelsen blir tillämplig
på de fall dä enskild egendom dras in i bodelning mellan makar och p{t
bodelning mellan sambor.

4.6 Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken
(lagförslag 6)
10 kap.

9

*'

Trist om bodelning mellan makar eller sambor skall ras upp m· den rätt diir
någon ai· dem skall srara i t1·isrnnc1/ i a/lmiinhet. Har ndf.?t>ll 111" dem
a1-lidit. skall 11·isr om hodelning 111c/lan arvingarna och den (/ierlenmdt'
ras upp a1· den riitl diir dc11 döde hade all ~Tara i 11·isrcn11// i allmänhet.
Delta gii/ler också tvist om an- eller resramc11te.
Fi11ns dtt inte ndgon dom Ho! som iir hchöriR e11liRI .tlirsta stycket, skall
mälcr tas upp m· Srock/111/m.1 rinf.?sriirr.
I frrlRa om klander mot hode/11i11g eller an·sk((tc som har förriitlats a1·
hodclnin1-:sf("irriit1are eller ski(rc.rnwn finns särskilda hestiimmelser.

<Jfr lagförslag 6 i de sakkunnigas förslag)
Familjelagssakkunniga föreslår att det beträffande bodelningstvister
mellan makar som b[ida lever införs valrätt mellan den domstol där mannen ~ir skyldig att svara i tvistemål i allmiinhet och den domstol där
kvinnan iir skyldig att svara i sådana mäl. Stockholms tingsrätt ifrftgasätter
1

An<lrad lyllclsc i prnpositionsforslaget.
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fiirslagct med hänvisning till att det skulle göra det omsUndligare att ta
reda p~i c;m n{1gon talan har viickts.
För egen dt:I anser jag all de sakkunnigas för<.lag bör genomföras. Det iir
ett viktigt intresse att de processuella reglerna iir <1 smidiga som möjligt
för parterna. och jag kan inte inse att den föreslagna valfriheten skulle
medföra ni1gra pfttagliga oliigenheter. Genom denna ändring uppnits också
överensst~immelse med vad ~om gäller för talan om iiktt::nskapsskillnad.
Som en följd av förslaget att bodelning ~kall kunna ske mellan sambor
har paragrafen vidare iindrats så att den gäller ocks;1 tvist om sådan
bodelning.
Undantaget i tredje stycket syftar på all klander av bodelning eller
ar\'skifte Sllm har förr~ittats av hodelningsforr~illare eller skiftt:sman alltid
skall tas upp av den domstol som har utsett hodelningsförrättaren resp.
skiftesmannen (jfr 17 kap. 8 ~andra stycket Äkt13, 20 *sambolagen och
23 kap. 5 ~första stycket AB).

Prop. 1986/87: 86

Övcrgangsbcstämmclscr'
Jnndiördcn av punkt 2 är all de äldre reglerna om behörig domstol skall
tilhimpas efter ikraftträdandet niir bodelning har gjorts enligt äldre bestämmelser.
Innebörden av punkt 3 är att de äldre reglerna om behörig domstol skall
tillämpas när arvlåtaren har avlidit före ikraftträdandet (jfr punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i .Ä.13).

4.7 Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken
(lagförslag 7)
I utsökningshalken har ordet giftermålsbalken bytts ut mot ordet äktenskapsbalken i 3 kap. 19 §och 15 kap. I

*·

4.8 Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1)
(lagförslag 8)
33 §c
Anm:-tlan av skepp eller skeppsbygge för registrering eller ansökan om
inskrivning av förviirv av sådan egendom skall avslås. om
I. bestämmelsen i 30 §första stycket ej iakttagits:
2. egendomen ej kan registreras enligt 11 §:
3. sökanden ej styrker sitt förvärv:
4. fångesmannens rätt ej är inskriven i registret. ehuru den hade kunnat
inskrivas där. och sökandens förvärv icke grundas pil exekutiv försäljning:
5. åberopad överlåtelse står i strid med en mot överlåtaren på grund av
förvärvsvillkor giillande inskränkning i hans rätt att fö1foga över egendomen och överEitarens åtkomst icke var inskriven när överlåtelsen ägde

1

Överg~mgsbe~tiimmelserna har ändrad lydebe i propo,itiunsförslaget.

' Andrad lydelse i pnipositionsfiirslagel.
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rum eller. om så var fallet. villkoret iir infört i n.:gistret eller införes diiri
samma inskrirningsdag som ansökningen göres:
6. er:endomcn av överbtaren tidigare överliitits till annan och övcrliitarens iitkomst ej var inskriven n;ir sökandens fiirv;irv iigde rum eller. om si1
var fallet. inskrirning samma inskrivningsdag sökes för det tidigare forviirvet:
7. egendomen har blivit föremiil för kvarstad eller betalningssiikring till
säkerhet för ett anspräk mot överfataren och ett iirende ang{iende anteckning Lim ätgiirden har tagits upp senast på den inskrivningsdag d~i anmälningen eller ansökningen görs eller överli11arcn har försa\\s i konkurs före
utgiingen av niimnda inskrivningsdag:
8. egendomen sålt~ exekutivt till annan iin sökanden:
9 . .fi'irl'i'in·ct har s/.:e({ gl'110111 1'11 ,1!1/i·a 111el/1111 makar St!lll inte har rcgistremt.1enligt16 /.:ap. ii/.:te11sk1111.1hal/.:<'l1: l'ller
JO. det är uppenhart att förvärvet av annan grund iir ogiltigt eller intc kan
göras gällande.
Fiirsta -;t yc:ket 5- 7 utgör ej hinder mot inskrivning av förviirv. om
inskrivning av villkl11-Jig iiganderätt redan har beviljats pfi grund a\' samma
förvärv.
(Paragrafen saknar motsvarighet i d•: sakkunnigas förslag)
I paragrafen behandlas fr[igan niir anmiilan av skepp eller skeppsbygge
för registrering elkr ansökan om inskrivning av förvärv av sådan egendom
skall .ivsl{ts. I en ny punkt. som har fått nummer 9. anges att ansökan skall
avsläs om ett förvärv har skett genom en g}1va mellan makar som inte har
registrerats enligt bestämmelserna i 16 kap. ÄktB. Bakgrunden till Lindringen är den nya regleringen i AktH av g{lvor mellan makar.
För att en gava mellan makar av skepp eller skeppshygge skall bli
skyddad mot givarens horgeniirer. kriivs det bi!de att gftvan registreras
enligt AktB och att förvärvet skrivs in enligt sjölagen tse ~kap. I AktB:
jfr 2
lagen 1936: 83 angi1ende vissa utfästelser om giiva samt prop.
1986/87: I s. 73 n. Den föreslagna iindringen i sjölagen innebär att registreringen enligt AktB måste skcfi'ire inskrivningen enligt sjölagen.
Sjölagen innehåller inte n:1gon motsvarighet till jordabalkens regler om
vilandeförklaring av ansökan om lagfart (jfr avsnitt 4.4 llVan). I den mitn
det inte finns möjlighet att uppskjuta ärendet enligt 31 sjölagen. mästc
ansökan därför avsliis om inte sökanden kan visa att registrering enligt
AktB har skett. För de personer som lämnar och mottar gårnr av skepp lär
det dubbla registeringskravet emellertid inte medföra några praktiska svårigheter. och det finns däri'ör inte anledning att komplicera sjölagens registreringssystem med särskilda regler om vilandeförklaring.

*

*

*

*

34
Ansökan enligt 14 *att inskrivning av villkorlig iiganderiilt skall avföras ur
registret skall avsli1s. om hestämmelsen i 30 9 första stycket ej iakttagits
eller det ej visas att förviirvaren förlorat sin rätt.
/\nrn;ilan av skepp eller skeppshygge för avregistrering skall avsli\s. om
bestiirnmelsen i 30 f1)rsta stycket ej iakttagits eller avregistn:ring~;grund
icke föreligger enligt 16 ~.Vid avregistrering med anledning av förviirv ha
hc~tiirnmelserna i 33 *första stvcket 4-/IJ och andra styi.:kct rnotsvarand~
tillämpning.

*

Prnp. 1986/87: 86

Ansökan att skeppsnamn skall inskrivas i eller avföras ur skeppsregistret skall avsliis. om bestiimmelsen i 30 ~ första stycket ej iakttagits eller
forutsiittning för [1tgiirc.Jen icke föreligger enligt 15 ~.

Prop. 1986/87: 86

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Ändringen är en följlhindring till ;indringarna i 33 ~.

4.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1904:26 s. Il om
vissa internationella rättsförhållandcn rörande äktenskap och
förmynderskap (lagförslag 9).
3 kap.
I~ ~

.:\r äktenskapsmål anhiingigt i frtimmanJe stat. far här i riket efter vad som
skäligt meddelas hes/ut som avses i 14 ka/J. 7 och 8 ~~ iikte11skapsh11/ke11 samt 6 kap. 20 *och 7 kap 15 ~ föriildrabalken. S{!llant hes/ut kan
n;ir som helst iiterkallas.

finne~

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I paragrafen föreskrivs att svensk domstol kan meddela vissa interimistiska beslut när ett äktenskapsm<il pågår utomlands. Ändringarna innebär
att en htinvisning till GB har ersatts av en hänvisning till motsvarande
hestiimmelser i .Ä.ktB. Vidare har. som följd av tidigare iindringar i föräldrabalken !SFS 1978: 853 och 1983 :47). två hänvisningar dit ändrats.
Här kan nämnas att familjelagssakkunniga för närvarande utreder frågor
om den internationellt privaträttsliga regleringen pa äktenskaps- och arvsrättens omrftden. Ett betänkande hiirom kan väntas bli framlagt under år
1987.

4.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (1904:48 s. I) om
samäganderätt (lagförslag I 0)
19

~I

Vad i denna lag finnes stadgat iige ej tillämpning å sådan samfällighet, som
avses i lagen (1973: J 150) om förvaltning av samfälligheter. eller å sådan
allmänning. som avses i lagen ( 1952: 166) om hiiradsallmiinningar eller
lagen ( 1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna: ej heller
vare i nagot fall lagens föreskrifter tilliimpliga i fråga om bildande av
jaktvårdsområde. bestående av allenast en fastighet. eller av fiskevårdsomr{ide, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet
hörande fisket.
Beträffande cgendomsgemenskap mellan makar. sam hor. deliigare i oskff111t dödsbo, hola;:s111ii11. redare som ingått iil·ercnskomme/.1·t' om partredcri eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestiimmelser.
Bl'stii111111clserna i 15 kap. 15 ~föräldrabalken skall inte tilliimpas i fråga
om försäljning enligt denna lag av samfiilld fast egendom. vari omyndig
~iger del.
(Jfr lagförslag 7 i de sakkunnigas förslag)

1

.Ä.ndrad lydelse i propositiunsförslaget.
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Andra stycket har ändrats s[i att del omfattar samhor. Det har också
arbetats om redaktionellt. I tredje stycket har, som följd av en tidigare
lagändring !SFS 1974: 1038). en hänvisning till fiiriildrabalken ändrats.

Prop. 1986/87: 86

4.1 I Förslaget till lag om ändring i konkurslagen ( 1921: 225)
(lagförslag 11) 1
Regeringen har den 30 april 1986 heslutat att inhiimta lagrådets yttrande
öwr ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till ny konkurslag. Ik
paragrafer i nu gällande lag som berörs av förevarande lagförslag (28 och
32 s~ l motsvarar 4 kap. 1 och 7
i den föreslagna nya konkurslagen.
LJ nder det fortsatta arbetet med det förslaget och mt:d följdl<igstiftningen
till ÄktR kl)mmer lagförslagen att samordnas.

**

Förevarande lagförslag innchi1ller ett utbyte av ordet "giftermiilsbalkcn" mot ordet "iiktenskapsbalken" i 21\ *samt iindringar i 32

s.

Bodelning mellan gäldeniin:n och hans make eller dennes dödsbo, vid
vilken gäldenären har l'.fiergell sin rätt i avsevärd män eller 1J1"stå11 från
egendom mot att en fordran mot honom har lagts ut på hans lott. går i
motsvarande mån åter, om hodclningshandlingen har kommit in till rätten
senare än två år före fristdagen och det inte visas att gäldenären efter
bodelningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.
\/ad som sligs i fiirsta .11ycket om niir gäldenären har m·ståll från
egendom mot all en .f(1rdra11 mot honom har lagts ut på hans lott giil/cr
inte, om c1<e11dom1'n Il/gjorde maka mas gemensamma host ad eller bohag
och e1::cndo111cn ii1·ertog.1 m· den andra maken med stöd a1· hestiimmc/.1·erna i 11 kap. 8 äktcnskapsbalken.

s

(Jfr lagförslag 8 i de sakkunnigas förslag)
I paragrafen finns bestämmelser om återvinning i konkurs av bodelning.
Ett av de fall ~om regleras är när gäldenären har avstått fdrn egendom mot
all en fordran mot honom har l<igts ut på hans lott. I det nya <indra stycket
föresläs all återvinning inte skall kunna ske i detta fall. om den egendom
som gäldenären avstod från utgjorde makarnas gemensamma hostad eller
bohag och den andra maken övertog egendomen med stöd av 11 kap. 8 S
ÄktB (jfr även 11 kap. JO och 11
Den föreslagna ändringen är en
parallell till regleringen i 13 kap. I Sandra stycket ÄktR. Utformningen av
paragrafens försl<I stycke överensstämmer med v<id som föreslås i den
nyss nämnda lagrådsremissen med förslag till ny konkurslag.
I lagrådsremissen med förslag till äktenskapshalk m. m. berördes fråg<in
om det behövs be~tämmelser också om återvinning av bodelning mellan
samhor (se prop. 1986/87: I s. 266). I den delen har emellertid läget förändrats genom att sambor enligt propositionsförslaget inte har möjlighet att i

*§).

' Förslaget har utgått i propositionsl'ön,laget. Jfr lagförslag 27 i
gct.

propo~itionsförsla
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bodelningen dra in annan egendom iin bostad och bohag som har förviirvah for gemensamt bcgagnamk (se prop. s. 395). Mot den bakgrunden
finns det enligt min mening inte anledning att införa nf1gra siirskilda hcstiimmelser om återvinning av bodelning mellan sambor. Siidana fall diir en
sambo pi"1 ett mera markerat sätt åsidosätter sina horgcniircr~ intressen kan
med tillriicklig effektivitet beivras enligt reglerna i 30 och 31
konkurslagen. Vidare gäller bestiimmelscrna i 13 kap. I ÄktB även för sambor (se
15

*sambolagen I.

*

Prop. 1986/87: 86

**

Övergångsbestämmelser
Även efter ikraftträdandet av AktB skall i vissa fall bodelning ske med
tillämpning av iildre bestämmelser (se 11 ~ Äktp). I si1dana fall skall även
äldre föervinningsbestiimmclser tillämpa~.

4. I2 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1927: 77) om
försäkringsa vtal <lagförslag I 2)

*

104
Är förrrn\nstagare insatt, skall försiikringshelopp, som utfaller efter försäkringstagarens död. ej ingå i dennes kvarlåtenskap.
t}terliim11ar försäkringstagaren make eller bröstarvinge och skulle t'll
tilläm1min,1; m· fi.irmänstagw:fiirordnandi•t li·d11 till ett re.rnltnt som är
oskäligt n1<1t 11ägo11 m· dem, kan.forordnandctjiimkas så attfiirsiikringsbeloppl't helt eller de!l·is ti/Ui1lla maken eller brc'istan•ingen. Vid prörningen
skall särskilt heaktas skiile11 fi"ir förordnandet samt fiirmånstagarcns och
111akt'11s c/la hriist an ·ingc11s cko110111iska förhcllla11dc11.
Har död5:f{1llet intri!f.fat sedan det har dc'imts till iiktcnskapsskillnad
mellan .fhrsiikringstagare11 och dennes make ellcr sedan talan om ii/;tenskapsskillnad har 1·äckts men innan bodelning har förriittats. giil/er i
.Hiillct .får rnd som Ji:ireskri1·s i andra stycket Ji'i/jandt' hctrii}(ande jämkning till .fi'innän fiJr .fÖr.1iikringsta1<are11.1 make. Kan maken inte 1·id bodelningen få ut sin andel Jiir.fi'ir attf('irsiikringsbcloppet til(f{i/lcr någon annan
somJiJrmdnstagare. är denne skyldig all a1·stä \'ad somJ(1ttas.
Den som 1·ill begiira jiimkning enligt andra ellcr tredje stycke/ skall
1·iicka talan mot .förmånstagaren inom el/ är .fi"ån det all boupptl'Ckning
('.ficr .fi"irsiikringstagarcn m".1l11wdes eller diidshow1111ii/a11 gjordes. 'v'iicks
inte tu/an inom denna tid. är riittcn till jämkning förlorad.
Om rätt för en avliden förs;ikringstagarcs borgenärer att i visst fall h[1Jla
sig till försäkringsbeloppet finns bestämmelser i 116 *andra stycket.
(]fr 104 *i de sakkunnigas lagförslag 9)

Andra stycket
I andra stycket finns den nya regeln om jämkning av förmånstagarförordnande efter försäkringstagarens död. Genom den ändrade hänvisningen i
122 kommer regeln att gälla även for olycksfalls- och sjukförsäkringar.
Oåterkalleliga förmånstagarförordnanden omfattas inte av den nuvarande regt:ln i I04 ~ andra stycket. Sådana förordnanden har i stället ansetts
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kunna jämkas i vissa situationer med analog tillämpning av 6 kap. 6 a ~ GB
och 7 kap. 4 ~AB Ufr NJA 194X s. 232 och Hellner. Försäkringsrätt. 1965.
s. 612-616). Eftersom den nu föreslagna jämkningsregeln skall vara tillhimplig ocks;\ pil oföerkalleliga förordnanden. torde det sedan lagiindringcn har triitt i kraft knappast gli att hävda en siidan analogi längre. Däremot
är det möjligt att ett förmänstagarförordnande någon gång kan jämkas
enligt andra hcstämmelser för att tillgodose andra personer :in försäkringstagarens make och harn. Vad som niirmast kan komma i fråga är jämkning
med stöd av 3 kap. 3 ÄH till förmån för en tidigare avliden makes
efterarvingar. n:ir den efterlevande maken har anviint kvarlåtenskapen
efter den först avlidne till att teckna försiikring med annan förmånstagare.
Den nya regeln innebär att jämkningsfrågan i fortsättningen skall avgöras efter en skälighetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda
fallet. Fragan llnljämkning skall i princip frikopplas fr{in vad som skulle ha
gällt om försiikringsheloppet hade ingått i kvarlåtenskapen. och resultatet
kan alltsft bli både mer och mindre förmånligt för maken eller bröstarvingarm1 än enligt nuvarande bestämmelser i 104 famkning skall dock göras
hara s[1 långt som det är nödvändigt för att undvika ett resultat som är
oskiiligt mot maken eller bröstarvingarna.
Förslaget innehär vidare att en försäkring med förmånstagarförordnande
inte längre påverkar fördelningen av den egentliga bobehållningen. Denna
skall alltså fördelas enligt vanliga regler utan hänsyn till försäkringarna. De
berördas lotter i bobehällningen är i stället en omständighet som inverkar
på skälighetsbedömningen.
Jämkningen kan göras helt eller delvis. Jämkning så att hela försiikringsbeloppet tillfaller den som begär jämkning kan komma i fräga I.ex. om
försäkri11gsheloppet är förhållandevis litet och det samtidigt finns betydande tillgångar i övrigt. som enligt ett testamente skall tillfalla förmånstagaren. Om en förmånstagare har fått 11era försäkringsbelopp, kan det
kanske ibland vara rimligt att ett av förordnandena jämkas helt medan de
övriga liimnas orörda.
Liksom har gällt hittills kan jämkning begäras bara av försäkringstagarens make och bröstarvingar. Jämkningsmöjligheten stär alltså formellt
öppen också för r. ex. barnbarn till försäkringstagaren. fast sådana situationer naturligtvis är sällsynta. Om dt:t vid försäkringstagarens död pågick
mål om äktenskapsskillnad mellan honom eller henne och den andra maken eller det redan hade dömts till äktenskapsskillnad, gäller för den andra
maken i stället den speciella regeln i tredje stycket. En sambo däremot kan
över huvud taget inte kräva jämkning av ett förmånstagarförordnande som
gjorts av den andra sambon.
Jämkning kan göras oavsett vem som är förmånstagare. Om t. ex. ett av
försäkringstagarens barn har utsetts till förmånstagare. kan alltså något av
de övriga barnen påkalla jämkning. Och i princip kan jämkning göras även
om den som begär jämkning sjiilv är förmånstagare till ett lika stort försäkringsbelopp som det som skall tillfalla den förmånstagare jämkningen skall
gå ut över. Det måste dock vara ovanligt att det i en sådan situation
framstår som skäligt med en jämkning.
De viktigaste av de omständigheter som skall beaktas vid prövningen av
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om jämkning skall ske har angetts i lagtexten på ett sätt som i huvudsak
Prop.1986/87:86
överenssliimmer med innehållet i det lagförslag som har lagts fram i Norge
(se avsnitt :U.2).
Först nämns skälen för fiirord11ande1. Som har framhållits tidigare kan
man i allmänhet riikna med att försäkringstagaren har goda skäl för sitt
förordnande. Förstikringen kan vara en fortsättning på ett stöd som försäkringstagaren har lämnat förmånstagaren redan under sin livstid: förmånstagaren kant.ex. vara ett syskon eller en god viin som av någon anledning
har behövt hjälp med sin försörjning. Oftast har i sädana fall försäkringstagarens närmaste en tryggad ekonomi genom egna tillgångar, genom sin
andel i kvarlåtenskapen eller genom andra försäkringar. Det torde vara
mycket ovanligt att någon ger sin enda försäkring till någon utomstående
och lämnar make och barn utan rimlig försö1jning.
Man kan emellertid inte bortse frän att ett förmånstagarförordnande
någon gång kan ha utformats framför allt med tanke pii att t. ex. något av
barnen inte skall fä del av försäkringen. Som jag i annat sammanhang har
framhäll it
tal om laglottsinstitutet (se prop. I 98fi/87: I, avsnitt 2.5.1) kan
en förälder av olika skäl vilja bryta kontakten med ett barn från ett tidigare
förhållande och även ställa barnet utanför fördelningen av kvarlåtenskap
och försäkringar. I sådana fall kan det ibland bli aktuellt med en jämkning.
Särskilt gäller detta om det inte finns någon nämnvärd kvarlåtenskap för
barnet att få del av. kanske rentav därför att försäkringstagaren har gett
bort det mesta av sin egendom till make och andra barn. Men självfallet
kan en försäkringstagare också ha fullt respektabla skäl för att göra skillnad mellan sina barn. Försäkringstagaren kant. ex. vilja tillgodose i första
hand de yngre barnen. som ännu inte har avslutat sin skolgang. eller ett
barn som p;l grund av sjukdom eller liknande behöver hjälp med sin
försö1jning. Och även när det saknas skäl av denna typ för förordnandet.
mi1ste hänsyn tas till omständigheterna i övrigt - särskilt behovet av
ekonomiskt stöd på ömse sidor.
Över huvud taget bör man enligt min mening fästa stor vikt vid förmånstagarens respektive makens eller bröstarvingens ekonomiskaförhållanden.
Det hör inte förekomma annat än i ganska särpräglade fall att jämkning
görs utan att den som begär jämkning behöver ekonomiskt stöd. Utgångspunkten är att försäkringstagarens förordnande skall respekteras, även om
det innebär att t. ex. medlemmarna av försäkringstagarens familj behandlas olika. Den som har normala inkomster och kan försörja sig själv och sin
familj skall alltså normalt inte kunna få någon jämkning till stånd. Men
naturligtvis måste dessa synpunkter vägas mot omständigheterna i övrigt,
särskilt skiilen för förordnandet. Om förmånstagarförordnandet ingår i en
kedja av åtgärder som försäkringstagaren har vidtagit i syfte att t. ex. en
viss bröstarvinge inte skall få någon del i försäkringstagarens tillgångar,
kan det från mera allmän rättvisesynpunkt finnas skäl för jämkning även
om bröstarvingen inte har något uttalat behov av ekonomiskt stöd.
Aven i övrigt har de ekonomiska förhållandena stor betydelse. Man bör
t. ex. i viss utsträckning kunna ta hänsyn till om förmånstagaren i god tro
har förbrukat en del av försäkringsbeloppet innan förmånstagaren fick veta
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att jämkningskrav skulle framställas. Eventuella svårigheter att klara en
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<tterbetalning bör di\ kunna vägas in i bedömningen. Oi.:h självfalkt kan det
praktiskt taget aldrig bli tal om att jämka ett förordnande snm har skett mot
vederlag. i varje fall inte om vederlaget har utgjort en rimlig kompensation
för förordnandet.
I detta ~ammanhang bör man uppmärksamma den i praktiken ojämförligt
vanligaste situationen. nämligen att förordnandet giiller till förmån för
försiikringstagarens make eller sambo. Om detta görs med fi.irbig<lende
bara av deras gemensamma barn torde det sällan kunna bli tal om jiimkning. även om barnen iir underåriga och saknar tillgångar. Det får då
normalt antas att barnen får sina behov tillgodosedda genom den kvarlevande föräldern. Och naturligt vis finns det iinnu mindre skiil till jämkning
om barnen är vuxna och självförsörjande. Som regel kan barnen i sådana
fall också räkna med att så smaningom få del av beloppet vid den efterlevandes död.
Om den avlidna maken eller sambon efterlämnar barn som inte iir oi.:kså
den efterlevande makens eller sambons barn. kan det diiremot finnas
anledning till jämkning om barnen behöver hjälp med sin försör:jning och
inte får det i rimlig utsträckning genom sin rätt till arv eller genom pension
efter försäkringstagaren. En jämkning av förordnandet kan ligga särskilt
nära till hands om det nya äktenskapet eller samboförhållandet har varat
bara en kort tid och barnen har haft anledning att räkna med att försäkringen skulle gälla till förmån för dem.
Som framgf1tt skall emellertid prövningen göras med hänsyn till samtliga
om.1tändighcter i det enskilda fallet. Ett förhållande som ofta måste få
betydelse är i vad mån maken eller bröstarvingen i förväg har känt till att
försäkringsbeloppet skall tillfalla någon annan (jfr det norska lagförslaget).
Om försäkringstagaren har gett maken och bröstarvingarna grundad
anledning att räkna med att försäkringen skall tillfalla dem. talar det till
förmån för jämkning. Om de i stället långt i förväg har känt till att försäkringen gäller till förmån för någon annan, minskar det påtagligt deras
möjligheter att genomdriva en jämkning. Särskilt gäller detta om försäkringen redan från början har tecknats med detta förordnande och förordnandet kanske rentav har gjorts oåterkalleligt. I en sådan situation talar
starka skäl för att man bör respektera förmånstagarens förväntan på försäkringen.
En annan omständighet som kan inverka på bedömningen är vilken typ
av försäkring det är fråga om.
Till en början kan sägas att det sällan torde finnas skäl att jämka ett
förordnande till en pe11sio11.1fiirsäkring enligt kommunalskattelagen. De
begränsningar i olika avseenden som gäller för sådan försäkring innebär att
försäkringen kan gälla bara för sådana personer och sådana belopp. att det
normalt inte kan betecknas som oskäligt att förordnandet följs. Detta är
naturligtvis särskilt fallet när förordnande har gjorts till förmån för make
eller sådan sambo som avses i skattelagstiftningen. I sammanhanget hör
även framhf11las att bestämmelserna i 10 kap. 3 § ÄktB i princip innebär att
sådana pensionsförsäkringar är undantagna från bodelning mellan makar.
Däremot kan man naturligtvis inte utesluta att också vid pensionsförsäkring fördelningen mellan olika bröstarvingar någon gång kan framstå som
oskälig med hänsyn till deras olika ekonomiska behov.
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Liknande resonemang som i fråga om pensionsförsäkringar kan föras
när det giillcr belopp som utfaller fdn (iii11sl1',r.:rupplii:fi"irsiikri11g. S[idan
försiikring iir enligt I04 tredje stycket FAL undantagen frttn den nu
giillande jiimkningsregcln. i den mån försiikringsbeloppct tillfaller make.
sambo eller bröstarvinge. Undantaget har motiverats med att dessa försäkringar. som i allmiinhet är grundade på kollektivavtal. är avsedda att
tillgodo~c vissa bestämda behov - i första hand skydd för den försiikradcs
make eller sambo och undcrflfiga barn - och att det skulle strida mot detta
syfte att tillåta laglottsjämkning till förmän för vuxna barn (se prop.
1%9: 1~4 s. 99, 150 lH:h 156). Bestämmelsen har emellertid fått en utformning som ocks~1 gör det möjligt för den försiikrade att låta hela beloppet
tillfalla t. ex. ett vuxet barn.
Jag föresl~lr inte nilgot formellt undantag. motsvarande nuvarande tredje
stycket i 104 ~. Man torde dock kunna säga att det aldrig finns sbl att
j~imka en tjiinstcgrupplivförsäkring som sådan. om beloppet fördelas i
enlighet med det standardförordnande för försäkringen som ingär i kollektivavtalet. Om den försäkrade har avvikit från denna ordning genom ett
eget förordnande. blir bedömningen diiremot densamma som vid annan
försäkring. Och naturligtvis måste de belopp som utgår fr:m tjänstegrupplivförsiikringen beaktas i helhetsbedömningen. om det finns flera försäkringar.
Niir det giiller i11di1·id11ellfDrsiikri11g, kan det ibland också finnas skäl att
beakta hur premiebetalningen har varit ordnad och om försäkringen är
förenad med ntigot sparmoment eller är av ren riskkaraktär. En försäkring
med sparmoment kräver högre premie än en ren riskförsäkring och medför
alltså - typiskt sett - att ett större belopp dras bort fran den egentliga
bobehållningen. Uppenbarligen ligger det närmare till hands att jämka ett
förmånstagarförordnande till någon utomstående. om försäkringen har haft
ett betydande sparmoment och premiebetalningen kanske dessutom har
varit koncentrerad till en kortare tid före dödsfallet, än om det varit fråga
om en ren riskförsäkring.
Det hittills sagda. som innebär att utfallande försäkringsbelopp skall
hållas utanför bodelning och arvskifte efter försäkringstagaren. har avsett
förs~ikring på försäkringstagarens eget liv. I fråga om försäkring på annans
liv bör här beröras det specialfallet att försäkringen gäller pa försäkringstagarens makes liv. När maken avlider och försäkringsbeloppet faller ut.
skall även bodelning göras. Om det finns förmfanstagare insatt, tillfaller
beloppet denne utan att påverka bodelningen. Om åter förmånstagare
saknas, kommer försäkringsbeloppet att utgöra en tillgång bland andra för
försiikringstagaren. Liksom de sakkunniga anser jag att det saknas tillräckliga skäl att undanta denna tillgång från bodelning (se betänkandets. 283).
Om förs~ikringsbcloppet är stort i förhållande till tillgångarna i övrigt. kan
den efterlevande maken utnyttja sin rätt enligt 12 kap. 2 § första stycket
ÄktB att i bodelningen behålla sitt giftorättsgods som sin andel. I praktiken
brukar försäkringar av detta slag ofta också ha gjorts till enskild egendom
för försäkringstagaren.
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Prop. 1986/87:86

Tredje stycket
Innebörden av denna regel illustreras biisl med följande exempel. som har
hiimtats från beU1nkandet ls. 469).
En man har tagit en kapitalförsiikring p~i 200 000 kr pil sitt eget liv med i
första hand sin m<tke och i andra hand .~ina arvingar som förmiinstagare.
för~iikringen har ett iilerköpsviirde ~om uppg<ir till 50 000 kr. Makarna
ansöker om äktenskapsskillnad. Vid bodelningen visar det ~ig att mannen
utöver försäkringen har 20 000 kr och hustrun 10 000 kr. Mannen avlider
emellertid innan bodelningen iir klar och försäkringsbeloppet 200 000 kr
tillfällcr hans arvingar. Förmänstagarförordnandet till make har förfallit i
och med ansökan om äktenskapsskillnad ijfr den nya lydelsen av I05 9).
Vid bodelningen beaktas emellertid försäkringens :°lterköpsvärde före
dödsfallet, och den efterlev;111de makens andel uppgi1r till (20 000-+- 50 000
+ 10 OOOl: 2 = 40 000 kr. Vid bodelningen far hustrun sin egen egendom
och mannens egendom vilken tillsammans uppgiir till 30 000 kr. Resterande 10 000 kr far arvingarna avstå ur försäkringsbeloppet.
Som framgiir blir det normalt inte aktuellt att tifömpa denna regel p[t
rena riskforsiikringar, som saknar iilerköpsvärde. Det är dä1for inte nhgon
risk att. som antytts av en remi~sinstans. en tjänstegrupplivförsäkring dras
in i en bodelning mcd den försäkrades tidigare make.

Fjärde stycket
I stycket anges den särskilda preskriptionsfrist som föresläs gälla för
jiimkningskrav enligt andra och tredje styckena. lkstämmelsen stämmer
nära överens med 7 kap. 4 andra stycket Ä B men skiljer sig från den
regeln pä det sättet. att inte bara boupptet:kning utan även dödsboanmälan
enligt 20 kap. 8 a ~ AB medför att ettarsfristen börjar löpa.
I samband med införandet av reglerna om dödsboanmälan diskuterades
frågan om ett motsvarande tillägg till 7 kap. 4 ~ ÄB. På förslag av lagrådet
lämnades lagrummet emellertid oförändrat. Lagrådet framhöll bl. a. att
fdgan om det förekommit någon sådan gftva som avses i paragrafen ofta
inte kan klarläggas nöjaktigt utan att bouppteckning förrättas. Inte heller
syntes man behöva befara nägon olägenhet av att rätten att vii.cka talan om
nedsättning kvarstär under längre tid, eftersom varje dödsbodelägare som
sä önskar kan få till stånd en begränsning av tiden genom att påkalla
bouppteckning !se prop. 1975/76:50 s 57. 79. 89-90 och 100-101).
Närmast motsatta synpunkter gör sig gällande i det betydligt mera praktiska fallet att en försäkring iir den enda egentliga tillgången efter en
avliden. Att boupptet:kning görs torde sällan ha någon avgörande betydelse för möjligheten att utreda försäkringsförhållandena, och det framstår
som angeläget att frågan om någon jämkning skall ske blir avgjord så
snabbt som möjligt även i de fall där bara dödsboanmälan görs. Om
förmanstagaren skulle vara tvungen att påkalla (och ibland bekosta)
bouppteckning för att få säkerhet mot framtida jämkningskrav, skulle
preskriptionsregeln mista en stor del av sitt värde.
Genom bestämmelsen att kravet skall riktas mot förmånstagaren fram-
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går ocks~I att försäkringsbolaget i stort sett står utanför jämkningsfrågan.
För närvarande anses bolaget ha en viss plikt att undersöka om det finns
några ansprtik enligt I 04 ~ andra stycket. innan utbetalning till förmånstagaren g<)rs (se Hdlncr, Försäkringsrätt, 1965. s. 623 med hiinvisningar).
Några sådana undersökningar kan inte anses påkallade i det nya system
som jag föresl<lr, främst därför att jämkning i fortsiittningen skall bli betydligt ovanligare än för närvarande.
Bara om bolaget av någon anledning har särskilda skäl att tro att det är
aktuellt med ett jämkningskrav i det enskilda fallet. kan bolaget anses vara
skyldigt att ta till vara de jämkningsberättigadcs intressen genom att skjuta
på utbetalningen till dess att en uppgörelse har triiffats eller genom att siitta
ned försäkringsbeloppet hos länsstyrelsen. Om bolaget betalar ut beloppet
till formfmstagaren trnb att det känner till jämkning~kravet och detta leder
till att maken eller bröstarvingen i praktiken inte kan genomdriva sitt krav,
riskerar bolaget att fä ersätta den jämkningsberiittigades förlust. Ett sådant
anspråk mot bolaget är i och för sig inte beroende av att den berättigade
har väckt talan mot förmånstagaren inom ettårsfristen, men det torde i
praktiken vara svfrrt för den berättigade att vinna en process mot bolaget
om han eller hon inte först har gjort allt som är möjligt för att få ut sin rätt
hos förmånstagaren.
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Vid tolkning av hcstämmelscr om förmånstagares rätt till försäkringsbelopp. som utfaller efter försäkringstagarens di.id, skall. där ej annat framgår
av omständigheterna, iakttagas följande:
Har försäkringstagaren betecknat sin make som förmånstagare. skall
förordnandet gälla till förmån.får den .w111fiirsäkrinr::s1ugaren var g(ft med
Fid sin diid. Förordnandet skall anses förfallet om mål om iiktenskapsskillnad mi>llan makarna då pågick.
Är försäkringstagarens barn insatta som förmånstagare, skall förordnandet gälla till förmån för ji"irsiikringstagarens bröstarvingar. Försäkringsbeloppet skall fördelas mellan dem efter de grunder som gäller i fråga om
arvsrätt efter försäkringstagaren.
Har försäkringstagaren insatt make och barn som förmånstagare. skall
ha/1'(1 försiikringsbeloppet til((al/a maken och återstoden bröstan•ingarna.
Briislarvingarnas andel .1·kall fiirdelas mellan dem på det sätt som anges i
föregående stycke. Efterlämnar försäkringstagaren bara make eller bara
hröstarvinr::ar, til(fi1ller hela beloppet maken eller bröstan·ingama .
Är försäkringstagarens arvingar insatta som förmånstagare. skall fdrsäkringsbeloppet fördelas mellan dem efter de grunder som gäller i fråga om
arvsrätt efter för?äkringstagaren.
(Jfr !05 § i de sakkunnigas lagförslag 9)

Andra stycket
Efter förebild av nya 3 kap. JO § och 11 kap. 8 § ÄB har här införts regeln
att ett förmånstagarförordnande till make skall anses förfallet om makarna
låg i skilsmässa vid försäkringstagarens död - en regel som i praxis redan

!08

anses gälla. Efter~om det i nf1got sammanhang har ifrågasatts att det
nuvarande uttrycket "levde i äktenskap'" skulle innebära att förordnandet
upphör att g~illa redan vid särlevnad på grund av söndring, har uttrycket
bytts ut mot det enklare "var gift".
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Tredje stycket
Ändringarna är enbart spräkliga.

Fjiirde stycket
Stycket har justerats för att undanröja den ovisshet som för närvarande
kan råda i de fall då försäkringen är försäkringstagarens enskilda egendom.
Det ;111ges nu uttryckligen att halva försäkringsbeloppet skall tillfalla maken och återstoden fördelas mellan bröstarvingarna. Justeringen behövs
ockstt pil grund av de ändringar i arvsrätten som jag har föreslagit. Hänvi~
ningen till arvsr:itten skulle annars innebiira att hela försäkringsbeloppet
skulle tillfalla maken i det fallet att barnen är makarnas gemensamma (jfr
nya 3 kap. I § ÄU). Den nya lydelsen gör det i sin tur nödvändigt med ett
särskilt tillägg om det fallet att försäkringstagaren vid sin död har bara
make eller bara bröstarvingar.

Femte stycket
De iindringar som har gjorts är enbart språkliga. men med de tindrade
arvsriiltsliga regler som jag har föreslagit I se prop. 1986/87: I, avsnitt 2.5)
får regeln naturligtvis delvis också ett annat sakligt innehåll. Genom att
efterlevande make enligt nya 3 kap. I ÄB blir arvinge i betydligt fler fall
än för nilrvarande. kommer ett förmånstagarförordnande till arvingar i
motsvarnnde mån oftare att syfta på make. Som flera remissinstanser har
p[tpekat kan den tolkningen vara oriktig, om förordnandet har gjorts före
de nya reglernas ikraftträdande. Om en gift försiikringstagare som har
bröstarvingar d~1 har gjort förordnandet "arvingar". har han på ett markera! säll g;ltt förbi sin make. och tolkningsn:geln bör <lä knappast tillämpas.
Å andra sidan iir det i praktiken ovanligt att ett förordnande till arvingar
gäller i första hand. Vanligen gäller förordnandet i andra hand, för den
hiindelse ett förordnande till t. ex. en namngiven persern inte kan verkställas. D<'i kan man ofta anta att försäkringstagaren över huvud taget inte har
haft nf1gra speciella önskemål om hur försäkringsbeloppet skall fördelas i
den situationen: huvuds~1ken iir bara att det finns ett förordnande. så att
inte fördelarna i fråga om utmiitningsskydd och arvsskatt g~ir förlorade.
Det behöver d{t inte strida mot försäkringstagarens önskan att den efterlevande maken för del av beloppet. även om förordnandet har gjorts före de
nya reglernas ikrafttriidande. Eftersom det är friiga om en tolkningsregel.
har jag inte funnit det nödvändigt med några särskilda överg~mgsbestäm
melscr för dessa fall.
Det är enligt min mening viktigt att begreppet arvingar har samma
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innebörd i FAL som i AB. En försäkringstagare som gör ett förordnande
till arvingar bör kunna lita på att begreppet har den vedertagna innebördt.:n.
Man skulle snabbt förlora de fördelar som är förbundna med standardiserade uttryck i förordnandena. om den som ville tillgodose bara sina legala
arvingar skulle vara tvungen att göra ett särskilt tillägg till sitt förordnande
för att markera detta.
I enlighet hlirmcd ger regl'ln i detta stycke inte möjlighet att tolka ett
flirordnande till arvingar till förmfm för universella testamentstagare till
försiikringstagaren. Och om den som har förviirvat sin makes kvarlt1tenskap med stl.id av 3 kap. I AB har gjort ett förmånstagarl"örordnande till
arvingar. gäller förordnandet normalt inte till förmån för den först avlidna
makens efterarvingar. Om den efterlevande maken saknar egna arvingar.
kan det dock vara naturligt att tolka förordnandet till förmän för den först
avlidna makens efterarvingar (jfr nya 3 kap. 8 ABl. Det kan naturligtvis
även i andra fall vara möjligt att tolka ett förordnande till arvingar till
förmån för både testamt.:ntstagare och tidigare avliden makes efterarvingar. men det sker då med utgfingspunkt från det enskilda förordnandet och
omstiindigheterna kring detta. inte med stöd av lagens tolkningsregel.

Prop.1986/87:86

*

*

122*
Bestämmelserna i 102- /0ti ~.~ om
olycksfalls- och sjukförsiikring.

Ufr 122

~

fi'im11l11.1·1a~arc

1il/ä111pas också Fid

i de sakkunnigas \agfön,lag 9)

Andringen innebiir att de nyajämkningsreglcrna i 104 §andra och tredje
styckena blir tillämpliga också pii olycksfalls- och sjukförsäkringar. Det är
rimligt att bestiimmelserna i 104 § andra stycket om livförsäkringsbelopp
ti!Himpas ocksä pil ek ibland stora dödsfallsbelopp som kan utgå från
olycksfallsförsiikring. Diiremot får den speciella regeln i 104 ~ tredje
stycket knappast nägon betydelse. eftersom olycksfallsförsäkringar siillan
har n[1got värde som skall beaktas vid bodelning. För sjukförsäkringens del
saknar dessa fragor över huvud taget praktisk betydelse för niirvarande.
eftersom siidan forsiikring niistan aldrig medför rätt till något betydandt.:
försäkringsbelopp vid dödsfall.

4.13 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1936: 83) angående
vissa utfästelser om gåva (lagförslag 13)
6 §1
J frilgo om gål'or mellan makar gii/ler också hcstiimmdser i iik1e11skapshalkn1.
Bcstiimmclscr om utji'istcl.H' om 1-:cirn som inll' .fdr göras giillande 1111dl'r
gi1·are11.1· li1·s1id.fi11ns i dn·dahalkf'n.

(Jfr lagförslag

I~

i de sakkunnigas förslag)

I första stycket har hiinvisningen till giftennälsbalken bytts n1lit en

1
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hänvisning till iiktcn~kapsbalken. Ändringen i andra stycket är föranledd
av att de där avsedda bestiimmcberna numera finns intagna i ärvdabalken.

Prop. I 986/87: 86

4.14 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1946:807) om
handläggning av domstolsärcnden (lagförslag 14)

*

6
Underrätt är vid handläggning av ärende domför med en lagfaren domare.
om ej annat följer av vad som föreskrives nedan i denna paragraf.
Vid annan handläggning iin som sägs i 3 eller 4 ~ skall rlitten hava den
sammansiittning som anges i tredje stycket.
om ärendet är tvistigt,
om eljest särskild anledning föreligger därtill. eller
om ärendet angt1r
l. rillsrund till iiktenskap enligt 2 kap. 2 ~ iik1c11skapshalkc11.
2. talan mol överförmyndares beslut.
3. necbiittning av bolags aktiekapital eller grundfond eller tillstånd till
vinstutdelning i bolag eller till fusion.
4. förvaltning av stiftelse. eller
5. tillstånd till viss förvaltningstttgärd i annat fall än som avses ovan i
detta stycke.
I fall som avses i andra stycket skall riitten bestå av en lagfaren domare
och nämndem:in. när ärendet skall prövas enligt iiktenskapsha/kcn. lagen
( /987:000) 0111 samhor.1· gemensamma hem eller föräldrabalken, och annar.1· av minst tre och högst fyra lagfarna domare. När nämndemän ingär i
rätten ska/114 kap. 17 .~ iiktcnskapshalkcn tilliimpas.
Regeringen får för andra fall iin som avses i andra stycket föreskriva att
ärenden som avser förordnande eller entledigande av förmyndare eller god
man eller inskrivning av förmynderskap eller godmanskap får handläggas
av en tjiinsteman som inte är lagfaren.

(]fr lagförslag 14 i de sakkunniga förslag)
I paragrafen regleras tingsrättens sall}mansiittning vid handläggning av
domstolsärenden.
Liksom hittills skall niimnJcmän alltiJ meJverka i iin:nden om tillstand
till äktenskap. I andra ärenden enligt iiktenskapslagstiftningen skall däremot enligt förslaget niimnderniin medverka bara när ärendet är tvistigt
eller det annars finns s[irskild anledning till det. Det finns inget skäl att
n'.imndemän alltid ~kall delta i handläggningen av t. e:o;. ärenden enligt 7
kap. 8 ~ ÄktB llm tillstiind till åtgärd heträtfande den ena makens egendom. om inte den andra maken bestrider ansökan. Det är tillräckligt att
domstolen har möjlighet alt låta nämndemän medverka i icke tvistiga
ärenden när "särskild anledning föreligger därtill".
Vidare har förökrivih att nämndem:in skall medverka vid handliiggning
av iirenden enligt sambolagen i de fall di! sådana ärenden inte skall handläggas av en ensam lagfaren domare. Detta inneb;ir att nämndemän skall
medverka vid handliiggning av ärenden enligt den lagen då ärendet är
tvistigt eller Jå det annar~ föreligger ~iirskild anledning.

111

Ön·rgiingsbestämmclserna till lagen (1969:258) om ändring i lagen om
handläggning av domstolsärenden

Prop. 1986/87: 86

Denna lag träder i kraft den I januari 1971 . Konungen kan dock förordna
att de nya hestämmclserna helt eller delvis skall gälla från tidigare tidpunkt. \'arvid förordnandet rnr begränsas till viss eller vissa underr;itter.
Vid handläggning, som påbörjats före lagens ikraftträdande och för
vilken enligt äldre bestämmelser kräves flera domare än en, samt vid
överläggning och omröstning i anslutning till sådan handläggning skall
äldre bestämmelser om rättens sammansättning och om omröstning alltj;imt gälla.
Har underrätl mindre än tre ordinarie lagfarna domare. får rätten beträffande visst ärende förordna att handläggning, som enligt 6 i dess nya
lydelse skall ske med tre eller fyra lagfarna domare. i stället skall omhesörjas av en lagfaren domare och 11iim11dc111iin. l sddana fall skall 14 kap. 17 ~
iik t enskapshal ke n ril lii mpas.

s

(Bestämmelsen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
.Ändringen innehiir att en hänvisning till GB har bytts ut mot en hänvisning till motsvarande lagrum i .ÄktB.

4.15 Förslaget till lag om ändring i lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (lagförslag 15)
41 §
Efter upphovsmannens död iir. uran hinder ai· JO kap. 3 § fiirsra stycket
iiktenskapshalken. fi'ireskr(ficrna om hodelning. arv och testamente rillliimpliga på upphovsrätten. A 1·triids hoet till förvaltning av boutredningsman. Jär denne inre utan diidsbodcHigarnas samtycke utnyttja verket på
annat sätt än som förut har skett.
Upphovsmannen äger genom testamente. med bindande verkan även för
efterlevande make och bröstarvingar. giva föreskrifter om rättens utövande eller bemyndiga annan att meddela dylika föreskrifter.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)

I paragrafen finns föreskrifter om upphovsrättens övergång vid upphovsmannens död.
I fråga om rättigheter som är av personlig art gäller enligt 6 kap. I ~
andra stycket GB att hestämmelserna om giftorätt skall tillämpas endast
om de inte strider mot vad som särskilt gäller för riittigheten. En motsvarande bestämmelse finns i \0 kap. 3 första stycket AktB. Upphovsrätt
anses vara en sådan personlig rättighet som omfattas av dessa bestämmelser.
Enligt 41 ~ upphovsrättslagen skall emellertid reglerna om giftorätt, arv
och testamente tillämpas på upphovsrätten efter upphovsmannens död.
Reglerna om giftor~itl giiller alltså inte under upphovsmannens livstid men
däremot efter hans död.
l princip bör samma reglering gälla även i fortsättningen. och den föreslagna nya lydelsen är inte avsedd all innebära någon saklig ändring.
fXiremot har bestämmelsen fött en niigot tydligare utformning.
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Prop. 1986/87: 86

Upphovsrätt må ej tagas i mät hos upphovsmannen själv eller hos någon,
till vilken rätten övergått på grund av hodc/ning, arv eller testamente.
Samma lag vare beträffande manuskript. st1 ock i fråga om exemplar av
sådant konstverk som ej blivit utställt. utbjudet till salu eller eljest godkänt
för offentliggörande.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I paragrafen finns föreskrifter som inskränker möjligheten att utmäta
upphovsrätt. Paragrafen har ändrats så att utmätningsförhudet kommer att
gälla hos den till vilken rätten har övergått genom bodelning i stället för.
som enligt paragrafens nuvarande lydelse, den till vilken rätten har övergått på grund av giftorätt. Detta innebär att utmätningsförbudet kommer
att gälla även då det är fråga om enskild egendom som dragits in i bodelningen enligt 10 kap. 4 § AktB.

4.16 Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:680) om
ändring av vissa underhållsbidrag (lagförslag 16)
I denna lag har ordet giftermälsbalken i 5 § bytts ut mot ordet äktenskapsbalken.

4.17 Förslaget till lag om ändring i lagen (1968:576) om
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om
stadshypoteksföreningar (lagförslag 17)

H
För revision av styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper utses årligen fyra revisorer. Av dessa utses en. som skall vara revisionens ordförande, av bankinspektionen. en av riksgäldsfullmäktige och två på ordinarie
ombudsstämma. I samma ordning utses lika antal personliga suppleanter.
Av de på ombudsstämma utsedda skall en revisor och hans suppleant vara
auktoriserade revisorer. Den andre på ombudsstämma utsedde revisorn
och hans suppleant skall äga insikt och erfarenhet beträffande rörelse för
fastighets- och tomträttsbelåning.
Verkställande direktör eller annan tjänsteman hos stadshypoteksförening eller av kassastyrelsen utsedd ledamot av föreningsstyrelse får ej vara
revisor eller suppleant. Ej heller färden vara revisor eller suppleant som är
tjänsteman hos kassan eller annars intager en underordnad eller beroende
ställning till styrelseledamot eller verkställande direktör eller till sådan
tjänsteman hos kassan åt vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller
medelsförvaltningen eller kontrollen däröver. Ej heller får den vara revisor
som är eller varit gift med eller samho till sådan styrelseledamot eller
tjänsteman som avses i detta stycke eller den som med honom är i rätt uppeller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det
svågerlag. all den ene är eller varit gift med den andres syskon.

24§
För revision av föreningsstyrelses förvaltning och förenings räkenskaper
skall faligen utses minst tre och högst fem revisorer jiimte suppleanter.
8 Riksdugen 1986187. I sam/. Nr 86
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Kassan utser en av revisorerna och suppleant för honom. Ordinarie foreningsstämma väljer övriga revisorer och lika många suppleanter.
Den av kassan utsedde revisorn och hans suppleant bör ha insikt och
afarenhet av rörelse för fastighets- och tomträttshelåning. Av de valda
revisorerna bör en revisor och hans suppleant vara auktoriserade revisorer.
Den som iir tjänsteman hos fi.irening eller annars intager en underordnad
eller heroende ställning till styrelseledamot eller verkställande direktör
elkr till s<ldan tjänsteman hos föreningen, åt vilken uppdragits att omhesörja bokföringen eller medelsforvaltningen eller kontrollen däröver. får ej
vara revisor eller suppleant i samma förening. Ej heller får den vara revisor
som är eller varit gift med eller samho till sådan styrelsekdamot eller
tjiinstcman som avses i detta stycket eller den som med honom är i rätt
upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller syskon eller är i det
svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon.

Prop. 1986/87:86

!Paragraferna saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I paragraferna finns bestiimmelser om jäv för revisorer. I två avseenden
har de ändrats. Jäv föreligger således inte längre för den som är trolovad
med i paragraferna angivna styrelseledamöter eller tjänstemän. Bakgrunden är att begreppet trolovad har utmönstrats ur äktenskapslagstiftningen.
I stället har jäv införts för sam hor till angivna befattningshavare.
Begreppet sambor har här den innebörd som det har i allmänt språkbruk.
dvs. det omfattar samtliga fall då en kvinna och en man bor tillsammans
under äktenskapsliknande förhållanden (jfr prop. 1986/87: 1 s. 394 och
prop. 1986/87: 7 s. 300).
Vidare har bestämmelserna om jäv på grund av adoption tagits bort.
Skälet till den ändringen är att det i föräldrabalken numera föreskrivs att
adoptivbarn. vid tillämpning av bestämmelse i lag eller annan författning
som tillägger släktskap eller svågerlag riittslig betydelse, skall anses som
adoptantens barn (se 4 kap. 8 § föräldrabalken). I denna del är det alltså
inte fråga om någon ändring i sak.

4.18 Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildningslagen
( 1970:988) (lagförslag 18)
12kap. J § 1
Fastigheter som har samma ägare och innehas med lika rätt får sammanläggas till en fastighet. En fastighet som är g{ftoriittsgods får dock inte
sammanlägga.i med en.fastighet som är enskild egendom.
Bestämmelserna i detta kapitel om fastighet som sammanlägges med
annan gäller även del av fastighet som genom avstyckning eller klyvning
utbrytes för sammanläggning.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I paragrafens första stycke anges att fastigheter som har samma ägare får
sammanläggas till en fastighet, om fastigheterna innehas med lika räl!.
Detta anses för närvarande innebära h!. a. att sammanläggning inte är
tillåten om fastigheterna tillhör en gift person men inte innehas av honom
1
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med ~amma rätt i äktenskapet. Två fastigheter. av vilka den ena är enskild
egendom och den andra är giftorättsgods, för alltså inte sammanläggas
(prop. 1969: 128 s. B 718J.
Det stämmer mindre väl överens med regel systemet i Akt R alt ange att
egendom innehas med viss rätt i äktenskapet. Därför har ett tillägg gjorts
av den innehörden att en fastighet som tir giftoriittsgods inte far sammanläggas med en fastighet som är enskild egendom. Bestämmelsen om att
fastigheterna skall innehas med lika rätt kommer sålede~ i framtiden endast
att syfta på andra förhållanden än de iiktenskapsrättsliga.
I giillandc rätt kan sammanliiggning ske även av en fastighet som en
make har som enskild egendom (med vissa inskränkningar) och en fastighet som samma make har som giftorättsgods. En förutsättning för dt:t är att
ett siirskilt avtal ingfis mellan makarna som gör hela den nybildade fastighden till antingen enskild egemlllm eller giftoriittsgods (se 12 kap. 2 §).
Enligt äktenskapsb<ilkcns regelsystem iir det emellertid inte möjligt att
flirvandla giftorättsgods till enskild egendom och vice versa på annat sätt
än genom äktenskapsförord !se 7 kap. 2 och 3
jfr prop. 1986/87: I s.
128). Om en make önskar åstadkomma 1:11 sammanläggning av en fastighet
som är enskild egendom med en som iir giftorättsgods. måste alltså den ena
fastighetens egenskap av enskild egendom eller giftorättsgods först ändras
genom ett äktenskapsförord. Det bör dä observeras att detta lika litet som
enligt gällande rätt (se 12 kap. 2 andra stycket fastighetsbildningslagen)
kan ske med en fastighet som är enskild till följd av villkor vid gåva eller i
testamente (jfr prop. 1986/87: I ~- 68 f). - Föreskrifterna i 2
som behandlas nedan. är i sin föreslagna nya lydelse över huvud taget inte
tillämpliga i fråga om sammanläggning av fastigheter som har samma ägare
utan gäller bara när de i sammanläggningen ingående fastigheterna ägs av
två makar.

Prop. 1986/87:86

**;
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2 §I
Fastigheter som tillhör makar .filr sammanliiggas om makarnu genom
m·tal hestiimmer att Je skall iiga l'ar sin andel i Jen nyhildadc jil.l"tighcten.
Vardl'ra makens andel skall utgi.ira hi.i(fien, om inte annat m·talas.
VaJ som sägs i fdrsw stycket giiller iil'en i fi1ll Jå d('ll ena makrns
fi1.1tii:ht't är giftoriiusgods och den andra makens fastighet iir enskild
egendom.
A i·tal som m·ses i första stycket skall uppriittas i skriftlig fimn och
undertecknas av makarna. Om 11å;.;011 a1· Jem iir omyndi;.;. skall också
fiirmyndarens skrijiliga mcd;.;irnndc inhämtas. lnmfallar a1·talct gåi•a,
får .1amnw11/iigr;:ni11g ske hara om gå\'1111 har registrerat.\ enligt 16 kap.
iiktenskapshalken.
(Jfr lagförslag I 6 i de sakkunnigas förslag)
I första stycket anges att en fastighet som tillhör en make kan sammanHiggas med en fastighet som tillhör den andra makt:n, om makarna genom
avtal b::stiimrner att de ~kall iiga var sin andel i den nyhildade fastigheten.
Enligt andra stycket kan l. ex. hustruns fastighet vara enskild egendom
1
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och mannens fastighet giftorättsgods. I så fall blir också hustruns andel i
den nybildade fastigheten enskild egendom och mannens andel giftorättsgods. På grund av bestämmelsen i I ~ första stycket andra meningen är det
däremot inte möjligt att sammanlägga t. ex. två fastigheter som tillhör
mannen och en fastighet som tillhör hustrun, om en av mannens fastigheter
är giftorättsgods och den andra enskild egendom.
Som framhållits, är det enligt äktenskapsbalkens regelsystem inte möjligt att förvandla giftorättsgods till enskild egendom och vice versa på
annat sätt än genom ett äktenskapsförord. Förslaget lämnar därför inte
någon möjlighet för makarna - sil.som för närvarande - att i sitt avtal ta in
bestämmelser som t. ex. förvandlar den ena makens andel i den nybildade
fastigheten från giftoriittsgods till enskild egendom. Vill makarna åstadkomma en »ådan förändring. får de bestämma detta genom etl äktenskapsförord.
Som redan antytts innefattar avtal enligt förevarande paragraf ofta ett
visst m~itt av gåva: makarna bestämmer t. ex. att de skall äga hälften var av
den nybildade fastigheten. trots att den ena makens fastighet är betydligt
mera värd än den andra makens. I så fall skall avtalet ha registrerats enligt
bestämmelserna i iiktenskapsbalken innan sammanläggning får ske. Visserligen kan ett gåvoavtal vara giltigt mellan makarna utan registrering (se
8 kap. I § ÄktBJ, men av ordningsskäl bör sammanläggning inte komma i
fråga förrän avtalet har registrerats (jfr avsnitt 4.4 och 4.8 ovan samt 4.24
nedan).
En allmän förutsättning för att sammanläggning skall få ske är att avtalet
mellan makarna är skriftligt och undertecknat av dem båda. Detta gäller
även om en av makarna är omyndig. I så fall skall emellertid också
förmyndarens skriftliga samtycke inhämtas. Bestämmelserna i 15 kap.
14 § tredje stycket föräldrabalken innebär att det praktiskt taget aldrig kan
bli tal om avtal som innefattar gttva från den omyndiga maken.
För närvarande finns bestämmelser om registrering av makars avtal
inför en fastighetsbildning
23
fastighetsbildningskungörelsen
( 1971 :762). Lagändringen medför ett behov av ändring även i kungörelsen.

Prop.1986/87:86
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4.19 Förslaget till lag om ändring i rennäringslagen
(1971: 437) (lagförslag 19)
81

*

Byter märkt ren ägare. får ommärkning till den nye ägarens märke ske
endast om styrelsen i den sameby där ommärkningen skall äga rum medger
det. Lämnas ej sådant medgivande. kan renens märke förses med avbrott
för att skilja renen fr;J.n andra renar med samma märke. För avbrottsmärkning fordras medgivande av styrelsen för den sameby där renen i
fortsättningen skall hilllas.
För ommärkning eller avbrottsmärkning av ren som förvärvats på annan
grund än hoddni111', arv eller testamente fordras dessutom överlåtarens
samtycke.
Ommärkning eller avbrottsmärkning för ske endast i närvaro av den som
samebyns styrelse utser eller inför tvii vittnen.
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Avbrottsmärke får behållas på ren högst tio år efter det styrelsens
medgivande gavs.

Prop.1986/87:86

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I paragrafen finns bestämmelser om märkning av renar i samband med
byte av ägare. I andra stycket finns en föreskrift som innebär att överlåtarens samtycke krävs, utom vid vissa familjerättsliga fång, bl. a. giftorätt.
Ändringen innebär att ordet giftorätt har bytts ut mot ordet bodelning.
Bestämmelsen kommer därigenom att omfatta även den situationen att
renar som är enskild egendom dras in i en bodelning. Däremot kan bestämmelserna inte bli tillämpliga i samboförhållanden, eftersom en bodelning
mellan sambor bara kan avse deras gemensamma bostad och bohag.

4.20 Förslaget till lag om ändring i bostadsrättslagen
(1971 :479) (lagförslag 20)

*

11
Den till vilken bostadsrätt överg{1tt får ej vägras inträde i föreningen, om
han uppfyller de villkor för medlemskap som föreskrives i stadgarna och
föreningen skäligen kan nöjas med honom som bostadsrättshavare. En
kommun som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får ej vägras
medlemskap. Ej heller får den som förvärvat bostadsrätt vid exekutiv
försäljning eller vid offentlig auktion enligt 10, 12 eller 37 §vägras medlemskap på den grund att ersättning för bostadsrätten icke beräknats enligt
grunder som anges i stadgarna.
Har bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make, får inträde i
föreningen vägras maken endast om hinder möter på grund av bestämmelse i stadgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller uppfylla
liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller villkoret.
Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning, om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till bostadsrättshavaren närstående som varaktigt
sammanbodde med honom.
I fråga om andel i bostadsrätt äger första och andra styckena tillämpning
endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten a1·ser hostadsliigenhet, ai• sådana sambor på rilka lagen
( 1987:000; om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Vad som nu
har sagts gäller ej, om annat har bestämts i stadgarna.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I denna paragraf regleras rätten för den som har förvärvat en bostadsrätt
att inträda som medlem i bostadsrättsföreningen. Ändringen innebär att
sambor vid förvärv av andel i bostadsrätt som avser bostadslägenhet
jämställs meJ äkta makar (se tredje stycket).
I andra stycket finns särskilda bestämmelser för de fall då hela bostadsrätten har övergått till bostadsrättshavarens make. Samma bestämmelser
gäller när bostadsrätten till en bostadslägenhet har övergått till någon
"bostadsrättshavaren närstående som varaktigt sammanbodde med honom", ett uttryck som kan omfatta samboförhållanden både inom och
utanför sambolagens tillämpningsområde.
Med hostadslägenhet avses enligt 2 fjärde stycket lägenhet som är

*
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avsedd att helt eller till icke oväsentlig del användas som bostad. Med mitt
förslag är reglerna om r;itt att bli medlem i hostadsrätlsförening alltså
utformade så att samma regler som gäller för makar kommer att gälla för
sambor i fråga om r~itt till bostad som är gemensamt hem enligt sambolagen.

Prop.1986/87:86

4.21 Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
(lagförslag 21)
R~lttshj~ilpskommitten (Ju 1982:01) har i betänkandet <SOU 1984:66) Den
allmiinna rättshj~ilpen lagt fram ett förslag till ny rättshjiilpslagstiftning som
för niirvarande övervägs i justitiedepartementet. En lagriidsremiss beräknas bli framlagd niigon giing under försla halvåret 1987. Vidare har riksdagen nyligen fattat be5lut om ny lydelse av 8 rättshjälpslagen med anledning av att Sverige ansluter sig till 1980 ars Haagkonvention om internationell rättshjälp (se prop. 1985/86: Hil. JuU 1986'87:2. rskr 18, SFS
1986: I 041 ). Den nya lydelsen av 8 kan inte börja gälla förrän konventionen träder i kraft för Sveriges del. och riksdagen har darför uppdragit åt
regeringen att bestämma när lagändringen skall träda i kraft. Det förslag till
ny lydelse av 8 som läggs fram i förevarande ärende förutsätter att den på
konventionen grundade ändringen träder i kraft senast <len I januari 1988.
Skulle det visa sig att så inte kan väntas bli fallet. far en annan lagteknisk
lösning övervägas.

*

*

s

8§
Allmän rättshjälp får ej beviljas
I. i angelägenhet som skall prövas eller på annat sätt behandlas utom
riket. om ej den rättssökande är bosatt här och siirskil<la skäl föreligger för
rättshjälp.
2. utlänningar som varken är eller tidigare varit bosatta här, om det inte
finns särskilda skäl för rättshjälp.
3. näringsidkare i angelägenhet som uppkommit i hans näringsverksamhet, om ej skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till verksamhetens art
och begränsade omfattning. hans ekonomiska och personliga förhållanden
eller omständigheterna i övrigt,
4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rättssökande. om överlåtelsen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid prövning av
begäran om rättshjälp.
5. för upprättande av självdeklaration.
6. för upprättande m· iiktenskapsförord, testamente eller g1h•oha11dli11g.
7. om frågan om rättshjälp kan anstå till dess en annan rättslig angelägenhet, vari anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund. har avgjorts
slutligt.
8. ägaren av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet som avser
fastigheten eller byggnaden. om han har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten,
9. den som ej har befogat intresse av att få sin sak behandlad.
I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och
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normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rättshjiilp ej skall beviljas.
Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att medborgare i en viss främmande stat och den som. utan att vara medborgare i
den staten. är bosatt diir skall vara likställd med svensk medborgare i fräga
om allmän rättshjälp.

Prop. 1986/87: 86

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Första stycket punkt 6 i dess nuvarande lydelse föreslt1s bli upphävd.
eftersom institutet boskillnad inte finns med i .Ä.ktB. Boskillnaden har
visserligen delvis ersatts med en möjlighet för makarna att förrätta bodelning under iiktenskapet (9 kap. I andra stycket ÄktB ). En sådan bodelning förutsätter emellertid att makarna är överens b{1de om att de skall
göra bodelning och om hur denna skall göras. Något behov av allmiin
riittshjälp kan allts[i knappast finnas i dessa fall.
I Lien nya punkt 6 upptas den redan gällande regeln om att allmän
rättshjälp inte får beviljas för upprättande av äktenskapsförord eller testamente (jfr nuvarande punkt .'i). Dessutom föreslils att allmän rättshjälp inte
får beviljas för upprättande av g{,vohandling. Bakgrunden iir följande.
Enligt nuvarande lydelse får allmän riitlshjälp som sagt inte beviljas för
upprättande av äktenskapsförord. Enligt GB görs gåvor mellan makar
genom äktenskapsförord (se 8 kap. 2 §). ÄktB innebär att äktenskapsförord endast används för att bestämma om egendom skall vara enskild eller
giftorättsgods (se 7 kap. 2 och 3 §~ ÄktB).
Om rättshjälpslagen inte ändras kommer således allmän rättshjälp att
kunna beviljas i angelägenheter där rättshjälp nu inte ges, nämligen vid
gåvor mellan makar. En sådan utvidgning av området för den allmänna
rättshjälpen kan inte anses motiverad i nuvarande statsfinansiella läge. Ett
alternativ är givetvis att från den allmänna rättshjälpen undanta just angelägenheter som gäller gåvor mellan makar. Det kan dock ifrågasättas om
det finns några bärande skäl att i rättshjälpslagstiftningen särbehandla
gåvor mellan makar. Jag har därför stannat för en lösning som innebär att
allmän rättshjälp över huvudtaget inte skall beviljas för att upprätta gåvohandlingar; förslaget står i överensstämmelse med att allmän rättshjälp inte
lämnas för upprättande av testamente.
Jag vill framhålla att detta inte innebär att det allmännas stöd vid gåvotransaktioner upphör. Möjligheten att få allmän rättshjälp kvarstår nämligen i sådana rättsliga angelägenheter som gäller gåvor och avser andra
åtgärder än endast upprättande av gåvohandlingar, t. ex. talan i domstol.
Möjligheten kvarstår också att enligt reglerna i 46-48 ~* rättshjälpslagen
fa stöd inom rättshjälpsformen rådgivning. Det innebär att den som vill ha
hjälp med upprättande av gåvohandlingar eller på annat sätt i samband
med gåvotransaktioner kan få rådgivning av en advokat eller biträdande
jurist på advokatbyrå under högst en timme. Det allmännas stöd kommer
alltså att kvarstå i sådana angelägenheter där det är motiverat.

*
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9

§I

Prop.1986/87:86

Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga angelägenhet som rättshjälpen avser.
Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för
I. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes
rätt.
2. bevisning vid allmän domstol. bostadsdomstolen. marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen samt nödvändig utredning i angelägenhet, som
kan komma under sådan domstols prövning eller som skall prövas av
skiljemän,
.3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol
eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillvaratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndigheten.
4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och
för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse inför
domstol eller annan myndighet, om personlig inställelse ålagts. eller i
samband med instiillelse för sådan blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen (1958:642) om
blod undersökning m. m. vid utredning av faderskap eller läkarundersökning enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken.
5. avgift som utgår för ansökan enligt expeditionskungörelsens
(1964: 618) avgiftslista, avdelning Il. samt särskild avgift som skall betalas
enligt förordningen ( 1981: I 185) om utsökningsavgifter.
6. vad av allmänna medel utgått i ersättning för översättning eller i
ersättning enligt 4 eller 5 §lagen (1958:642) om blodundersökning m.m.
vid utredning av faderskap eller enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 §
första stycket nämnda lag för bevisning som rätten självmant föranstaltat
om,
7. bodelning~förrättarP som har förordnats m· domstol att verkställa
bodelning med anledning av äktenskapsskillnad,
8. medling enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken.
Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rättssökandes kostnad för sådan blodundersökning eller annan undersökning
rörande äntliga egenskaper som avses i lagen (1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap.
<Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I punkt 2 har gjorts en ändring som har samband med att krigsrätterna
avskaffas den I juni 1987 <jfr SFS 1986: 657).
I andra stycket punkt 7 har angetts att som den rättssökandes kostnad
för rättshjälpen anses kostnad för hodelningsförrättare som har förordnats
av domstol att verkställa bodelning med anledning av äktenskapsskillnad.
Bakgrunden till ändringen är att institutet boskillnad har utmönstrats och
att begreppet skiftesman har ersatts av begreppet bodelningsförrättare (se
prop. 1986/87: Is. 219).
16 §
Allmän rättshjälp får, om ej annat följer av 17 §,beviljas av advokat eller
av biträdande jurist på advokatbyrå. om den rättsliga angelägenheten avser
1

Andrad lydelse i prupositionsförslagct.
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äktenskapsskillnad
underhållsbidrag till make eller barn
faderskap till barn
vårdnad
umgänge.
Advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå får ej bevilja allmän
rättshjälp för verkställighet av avgörande om underhållsbidrag. vårdnad
eller umgänge. Ej heller fär advokat eller biträdande jurist bevilja allmän
rättshjälp
I. om den rättssökande är dödsbo.
2. om den rättssökande är bosatt utom riket,
3. om den rättsliga angelägenheten skall prövas eller på annat sätt behandlas utom riket.

Prop. 1986/87: 86

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Ändringen innebär att bestämmelsen om att bl. a. advokat får bevilja
allmän rättshjälp i vissa mål om boskillnad har tagits bort. Den är föranledd
av att institutet boskillnad har utmönstrats.
19 §

Beviljas allmän rättshjälp, betalas därefler uppkommande kostnader enligt
9 och 10 §§ av allmänna medel. Av allmänna medel betalas även biträdescrsättning för tiden efter det att ansökan om rättshjälp kommit in till den
myndighet som har att besluta om allmän rättshjälp. Detsamma gäller
biträdeskostnad som uppkommit före ansökningen hos myndighet, om
arbetet har varit av mindre omfattning eller brådskande art och ansökningen har gjorts utan väsentligt dröjsmål eller om eljest synnerliga skäl föreligger.
Vad som har sagts nu om ersättning till biträde gäller även i fråga om
ersättning till hode/ningsf('irriittare.
I fråga om ersättning som avses i 9 §andra stycket 6 skall rätten, i stället
för att enligt 18 kap. 13 ~ rättegångsbalken ålägga den som beviljats allmän
rättshjälp betalningsskyldighet, förklara att ersättningen utgör en kostnad
för rättshjälpen.

22 §
Biträde, bodelningsjårrättare och medlare har rätt till skälig ersättning för
arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Vid bedömningen
av vad som är skäligt arvode skall uppdragets art och omfattning beaktas.
Hänsyn skall också tas till andra omständigheter av betydelse. såsom den
skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med samt den tid
som har lagts ned på uppdraget. Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, domstolsverket fastställer taxa som skall tillämpas vid bestämmande av ersättningen.
Har biträde, hodelningsförriittare eller medlare genom vårdslöshet eller
försummelse föranlett kostnad för rättshjälpen, skall detta beaktas vid
ersättningens bestämmande. Om biträde missbrukat sin behörighet att
bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution eller det eljest föreligger särskilda skäl, får ersättningen jämkas.
Ersättning till biträde fastställes i mål eller ärende vid domstol av domstolen. Ersättning till biträde i annat fall och till hodelnings,förriittare
fastställes av rättshjälpsnämnden. Ersättning till medlare fastställes av
domstolen.
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23
Biträde får ej förbehålla sig eller mottaga ersättning av sin huvudman
utöver vad som följer av 22 §. Har det skett. är förbehållet utan verkan och
skall biträdet återbetala vaJ han uppburit för mycket. I fråga om ersättning
till bode/ningsfi.irriitturc och till medlare skall vad som har sagts nu äga
motsvarande tillämpning.

Prop. 1986/87: 86

*

25
l angelägenhet. som ej handlägges vid allmän domstol, bostadsdomstolen.
marknadsdomstolcn eller arbetsdomstolen. beslutar rättshjälpsnämnden
om utredning. Utan hinder härav får biträde besluta om utredning av
mindre omfattning. Samma befogenhet tillkommer hodclnil1~.~fi.irrättare.
Den som medverkat vid utredning som av~es i första stycket har rätt till
ersättning enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Ingår utredningen i
mål eller ärende som har anhängiggjorts vid domstol fastställes ersättningen av domstolen. I annat fall bestämmes ersättningen av rättshjälpsnämnden.

31 §
I fråga om part som åtnjutt:r allmän rättshjälp i mål eller ärende vid
domstol äger i fråga om kostnaderna för rättshjälpen bestämmelse i lag om
parts rättegångskostnad tillämpning utom beträffande ersättning för ränta.
Motpart eller annan som är ersättningsskyldig för sådana kostnader skall
åläggas att utge ersättningen enligt vad som sägs i 33 §.
Om det döms till äktenskapsskillnad mellan makar efter gemensam
ansökan och den ena maken har åtnjutit allmän rättshjälp, skall rätten
ålägga den andra maken att betala staten hälften av kostnaderna för rättshjälpen. Om maximibeloppet för den andra makens rättshjälpsavgift skulle
ha varit lägre än hälften av rättshjälpskostnaderna. skall åläggandet dock
begränsas till vad som motsvarar maximibeloppet. Ersättningsskyldighet
skall inte åläggas, om heloppet understiger en viss av regeringen fastställd
gräns. Ersättningsskyldighet skall heller inte åläggas om det med hänsyn
till omständigheterna annars är obilligt.
Har hode/11i11g.1förrii11are förordnats och har ena maken åtnjutit allmän
rättshjälp. skall rättshjälpsnämnden med motsvarande tillämpning av andra stycket besluta om kostnaderna för bode/ning.~förrättaren och för utredning som denne har föranstaltat om. Beslutet om ersättningsskyldighet får
verkställas enligt vad som är föreskrivet om allmän domstols dom.
Om den rättssökandes rättshjälpsavgift och tilläggsavgift tillsammans
med den ersättning som maken har ålagts att betala enligt andra och tredje
styckena överstiger rättshjälpskostnaderna, skall den rättssökandc berättigas att få tillhaka den överskjutande delen.
Skall i annat fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mellan
parter, äger därom gällande bestämmelser motsvarande tillämpning i fråga
om kostnaderna för allmän rättshjälp åt part. Därvid skall betalningsskyldighet åläggas för dessa kostnader i deras helhet eller till viss kvotdel utan
angivande av bestämt helopp.
(Paragraferna saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Ändringarna i 19, 22. 23. 25 och 31 §§ innebär att begreppet skiftesman
har ersatts av begreppet bodelningsförrättare (jfr vad som sagts vid 9 § ).
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4.22 Förslaget till lag om ändring i vapenlagen (1973: 1176)
(lagförslag 22)

Prop.1986/87:86

33§

Skjut vapen och därtill hörande ammunition skall inlösas av staten om
I. tillständ som medför riitt att inneha vapnet har återkallats utan att
egendomen har förklarats förverkad eller är tagen i beslag,
2. vapcninm:havaren har avlidit,
3. ansökan om tillstånd till innehav av vapen som förvärvats genom arv.
testamente eller hodelnini; har avslagits.
4. domstol har funnit att vapen. som innehas av någon som ej är berättigad diirtill, ej skall förklaras förverkat eller åklagaren i ett sådant fall har
beslutat att ej fora talan om förverkande.
IParagrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)

I paragrafen finns regler om inlösen av skjutvapen och därtill hörande
ammunition. I enlighet med språkbruket i .Ä.ktB har vad som i den nuvarande lydelsen sägs om ·'förvärv pä grund av giftorätt·' i förslaget hytts ut mot
"förviirv genom bodelning". Hiirigenom har bestämmelsen också gjorts
tillämplig p[1 de fall dft enskild egendom dras in i en bodelning mellan
makar.
Däremot blir bestämmelserna inte tillämpliga i samboförhållanden. eftersom en bodelning mellan sambor bara kan avse deras gemensamma
bostad och bohag.

4.23 Förslaget till Jag om ändring i riksdagsordningen
(lagförslag 23)
4 kap.
4.6.5
Lagutskottet skall bereda ärenden rörande äktenskaps-. föräldra-. ärvda-.
handels-,jorda- eller utsökningsbalken eller lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena icke tillhör annat
utskotts heredning. Det skall vidare bereda iirenden som gäller försäkringsavtalsriitt. bolags- och föreningsrätt med undantag för bostadsrätt.
växel- och checkrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt. transporträtt. konkursrätt. internationell privaträtt samt lagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet. Utskottet skall även bereda ärenden om
konsumentskydd samt exekutionsväsendet.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I denna bestämmelse anges vilka ärenden lagutskottet skall bereda.
Ändringen innebär att ordet giftermillsbalkcn har bytts ut mot ordet äktenskap~balken.
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4.24 Förslaget till lag om ändring i gruvlagen ( 1974: 342)
(lagförslag 24)

Prop. 1986/87: 86

9 kap.

4 §'
Ber1:mästaren skall.förklara anmälan utan verkan, om
I . .fångeslwndlinRen inte har förete/Is,
2. tillstånd till förvärvet inte erhållits när sådant /.:.riii·s enligt lagen
( 1982: 618) om ut/iindska jnrvärv av fast egendom m. m .. eller
3. fön•ärvet har skett genom en gå1·a mellan makar som inte har registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken.
I annat fall skall han snarast anteckna anmälningen i gruvregistret.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
Ändringen innebär att bergmästaren vid gåva mellan makar av inmutningsrätt och rätt till utmål skall förklara anmälningen utan verkan om
gåvan inte har registrerats enligt bestämmelserna i 16 kap. ÄktB. Paragrafen har också arbetats om redaktionellt.
Ändringen är föranledd av den nya regleringen i ÄktB av gåvor mellan
makar. För att en gåva mellan makar av inmutningsrätt eller rätt till utmål
skall bli skyddad mot givarens borgenärer, skall det krävas både att gåvan
registreras enligt ÄktB och att förvärvet anmäls hos bergmästaren lse
9 kap. 5 §gruvlagen; jfr prop. 1986/87: 1 s. 73 f samt avsnitt 4.4 och 4.8
ovan). Som framgår av lagtexten måste registreringen enligt ÄktB ske}i'ire
anmälan till hergmästaren.

4.25 Förslaget till lag om ändring i lagen (1981: 131) om
kallelse på okända borgenärer (lagförslag 25)
2§
När bouppteckning har skett efter en avliden. får efterlevande make.
arvinge, testamentstagare. boutredningsman eller testamentsexekutor ansöka om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift,
får kallelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer.
Bestiimmelserna i första stycket om efterlevande make gäller också en
sådan lfterlevande sambo som ai·ses i lagen (1987:000! om sambors
gemensamma hem, om denne har begärt att bodelning skall .förrättas
enliRt 5 §samma lag .
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I paragrafen finns bestämmelser om kallelse på okända borgenärer när
bouppteckning har skett efter en avliden.
Ändringen innebär att efterlevande sambo får rätt att i vissa fall ansöka
om kallelse på okända borgenärer. l ett nytt andra stycke föreskrivs
nämligen att paragrafens bestämmelser om efterlevande make gäller för
efterlevande sambo när denne har begärt bodelning enligt 5 § sambolagen.
dvs. bodelning av sambornas gemensamma bostad och bohag.
1
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Prop. 1986/87: 86
När ansökan om iiktcnskapsskillnad eller anmälan enligt 9 kap. I §andra
.l"fyckct iiktcnskapshalken har gjorts, får vardera maken ansöka om kallelse
på egna eller andra makens okända borgenärer.
Kallelse på okiinda borgenärer får också sökas av förmyndaren, när
någon har förklarats omyndig.

(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
För närvarande får makar ansöka om kallelse på sina okända borgenärer
när boskillnad har beviljats och när det har dömts till äktenskapsskillnad
mellan makarna. alltså vid de tillfällen då det enligt GB skall förrättas
bodelning. Den nya lydelsen av paragrafen bygger på samma tanke. dvs.
att kalklsc på borgenärerna skall kunna ske inför en förestående bodelning. De föreslagna ändringarna är påkallade av att .Ä.ktB har delvis andra
regler än CiH om niir bodelning skall ske.
När det g:iller bodelning vid äktenskapsskillnad innebär 9 kap. 4 ÄktB
atl makarna inre behöver avvakta domen pii äktenskapsskiJlnad. utan
bodelningen kan göras medan skillnadsmälct piigår. I enlighet härmed hör
rätten att få kallelse på borgenärerna inträda redan när talan om äktenskapsskillnad viicks.
Institutet boskillnad motsvaras i ÄktB av möjligheten att förrätta bodelning under äktenskapet. Förutsättningen för att kallelse på borgenärerna skall utfärdas bör i det fallet vara att makarna enligt 9 kap. I § andra
stycket .Ä.ktB har anmält till domstolen att de tänker göra bodelning.

*

4.26 Förslaget till lag om ändring i lagen (1982: 352) om rätt
till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
(lagförslag 26)
H
Hembud sker hos hyresnämnden genom skriftlig anmälan av fastighetsägaren. Fastighetsagaren skall härvid ge in ett av honom undertecknat
skriftligt förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det
för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt iiktenskapshalkcn. skall
makens samty..:ke ges till avtalsförslaget.
Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket. skall
hyn:snämnden förelägga fastighetsägaren att avhjälpa bristen inom viss
tid. Efterkommer fastighetsägaren föreläggandet, anses hembud ha skett
den dag dil bristen avhjälptes. Efterkommer fastighetsägaren inte föreläggandet, !Ytr hembudet avvisas.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)
I paragrafen har en hänvisning till CiB ändrats till att avse AktB. Lagen
giiller bara hyresfastigheter som inneh;tller minst fem lägenheter. Den kan
alltså knappast bli tillämplig på någon fastighet som utgör sambors gemensamma bostad enligt 2 sambolagen. Nagon regel om samtycke av sambo
behövs därför inte.

*
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Andra stycket överenssti-immer med den lydelse av paragrafen som
förcsliis i prop. 1986/87:37.

Prop.1986/87: 86

4.27 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1985:658) om
arrendatorers rätt att förvärva arrendestället (lagförslag 27)
8

~

Hembud sker hos arrendenämnden genom skriftlig anmiilan av jordägaren.
Jordägare skall härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt förslag till
köpeavtal som skall innehiilla uppgift om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och ()\Tiga villkor för förvärvet. Om det för en överlåtelse
behövs makes samtycke enligt ii/.:rens/.:apshal/.:en, skall makens samtycke
ges till avtalsförslagct.
Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket. skall
arrendenämnden förelägga jord ägaren att avhjälpa bristen inom viss tid.
Efterkommer jordägaren föreläggandet. anse~ hembud ha skett den dag då
bristen avhjälptes. Efterkommer jordiigarcn inte föreläggandet. far hembudet avvisas.
(Paragrafen saknar motsvarighet i de sakkunnigas förslag)

I paragrafen har en hänvisning till GR ändrats till att avse ÄktB.

5 Hemställan
Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till
I. lag om införande av iiktenskapsbalken.
2. lag om ikraftträdande av lagen ( 1987:000) om sambors gemensamma
hem,
3. lag om ändring i föräldrabalken.
4. lag om ändring i jordabalken,
5. lag om ändring i brottsbalken,
6. lag om ändring i rättegångsbalken,
7. lag om ändring i utsökningsbalken,
8. lagomändringisjölagen(l891:35 s. I),
9. lag om ändring i lagen (1904:26 s. I) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.
10. lag om ändring i lagen ( 1904:48 s. I) om samäganderätt,
11. lag om ändring i konkurslagen ( J92 J: 225),
12. lag om ändring i lagen ( 1927:771 om forsäkringsavtal.
13. lag om ändring i lagen I 1936: 83) angående vissa utfästelser om gåva,
14. lag om ändring i lagen ( 1946:807) om handliiggning av domstolsärenden.
15. lag om iindring i lagen ( 1960: 7291 om upphovsrätt till litterära och
konstniirliga verk,
16. lag om ändring i lagen ( 1%h:6ROl om ändring av vissa underhållshidrag.
17. lag om iindring i lagen (I %8: .57h) om Konungariket Sveriges stadshypotckskassa och om stadshypo!eksfiircningar,
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18.
19.
20.
21.
.,.,

lag om
lag om
lag om
lag om
lag om

ändring
ändring
ändring
ändring
iindring

i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988).
i rennäringslagen ( l 971: 437),
i hostadsrättslagen ( 1971: 479).
i rättshjälpslagen ( 1972: 429.l .
i vapenlagen (1973: 1176).

Prop. 1986/87: 86

23. lag om ändring i riksdagsordningen.
24. lag om ändring i gruvlagen l 1974: 342).
25. lag om iindring i lagen ( 1981: 131) om kallelse på okiinda borgenärer.
2h. lag om ändring i lagen ( 1982: 352) om rätt till fastighetsförvärv för
ombildning till bostadsrätt,
27. lag om ändring i lagen (1985:658) om arn.:ndatorcrs riitt att förvärva
arrendestället.

6 Beslut
Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.
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Lagrådet

Prop. 1986/87: 86

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1987-01-29
Närvarande: justitierådet Mannerfelt, regeringsrådet Voss, justitierådet
Broome.
Enligt protokoll vid regcringssammanträde den 4 december 1986 har
regeringen på hcmst~illan av statsrådet Wickbom beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till
I. lag om införande av äktenskapsbalken,
2. lag om ikraftträdande av lagen ( 1987:000) om sambors gemensamma
hem,
3. lag om ändring i föräldrabalken.
4. lag om ändring i jordabalken.
5. lag om ändring i brottsbalken.
6. lag om ändring i rättegångsbalken,
7. lag om ändring i utsökningsbalkcn.
8. lag om ändring i sjölagen ( 1891 :35 s. I),
9. lag om ändring i lagen (1904: 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,
10. lag om ändring i lagen (1904:48 s. I) om samäganderätt,
11. lag om ändring i konkurslagen (1921: 225).
12. lag om ändring i lagen ( 1927: 77) om försäkringsavtal.
13. lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.
14. lag om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden.
15. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk,
16. lag om ändring i lagen ( 1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag,
17. lag om ändring i lagen ( 1968: 576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar.
18. lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988).
19. lag om ändring i rennäringslagen ( 1971: 437),
20. lag om ändring i bostadsrättslagen ( 1971 :479),
21. lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972: 429),
22. lag om ändring i vapenlagen ( 1973: 1176).
23. lag om ändring i riksdagsordningen,
24. lag om ändring i gruvlagen (1974:342>.
25. lag om ändring i lagen ( 1981: 131) om kalklse pft okända borgenärer.
26. lag om ändring i lagen ( 1982: 352) om rätt till fastighets förvärv för
ombildning till bostadsrätt,
27. lag om ändring i lagen (1985: 658) om arrendatorers rätt att förvärva
arrendestället.
Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Hans
Jacobson och - såvitt angår förslaget om ändringar i brottsbalken - av
hovrättsassessorn Lena Bcrke.
Förslagen föranleder följande yttrande.
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Förslaget till lag om införande av äktenskapsbalken

Prop. 1986/87: 86

J.agrådl'l:
Enligt 2 ~ skall vid ÄktB:s ikrafttriidande GB upphöra att gälla. dock med
den begränsning som följer av Äktp.
Departementschefen har i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.1 J utvecklat vissa synpunkter på frågan vilka övergångsprincipcr som bör gälla.
Huvudregeln anges böra vara att ÄktB i sin helhet skall bli tillämplig
omedelbart. Det görs dock ett tilHigg av innebörd att man även på det
familjerättsliga området bör bt:akta de skäl som ligger bakom den annars
inom civilrätten gäll<mde grundsatsen att en ny lag inte hör ges tillämpning
pil riittsförhållanden som uppkommit före lagens ikraftträdande.
Det nu anförda utgör bakgrunden till de i paragrafen omni:imnda begriinsningarna i vad avser upphiivandet av GB. Lagens senare paragrafer syftar
till att prt:cisera i vad mån undantag skall gälla.
När det gi:iller att bestämma undantagt:ns riickvidd gjorde familjelagssakkunniga i sitt betänkande (s. 431) något mer utförliga uttalanden. innebärande följande. Vid utformningen av övergångsbestämmelserna hade de
sakkunniga tagit viss hänsyn till om det alls var sannolikt att problem
kunde uppstå. Uteslutas kunde inte att oförutsedda svårigheter kunde
framträda i enstaka och säregna fall. Enligt de sakkunniga borde svårigheterna dock kunna lösas på ett rimligt sätt, förutsatt att man inte anliigger ett
alltför formellt betraktelsesätt utan ser till de principer som övriga regler
för övergången ger uttryck åt.
De sakkunnigas tanke var uppenbarligen att övergångsproblem av undantagsnatur borde kunna lösas genom att i rättstillämpningen hänsyn
skulle tagas till de allmiinna grundsatser på vilka överg[mgsregleringen
vilar, dvs. alt ÄktB i princip skall si<! igenom när det gäller egentlig
omstrukturering av äktenskapsrätten men att - när hinder inte möter från
den synpunkten - avtal och andra rättshandlingar som förekommit under
iildre rätts tid skall bedömas utifrån det rättshige som gällde när rättshandlingen företogs. Departementschefens uttalanden synes ej vara att uppfatta
såsom ett avståndstagande från detta synsätt.
Lagrådet anser sig i princip kunna godtaga en sådan uppläggning i fråga
om övergångsproblematiken. Vissa preciseringar synes dock vara av värde
för att närmare klargöra hur rättshandlingar som tillkommit under äldre
rätts tid skall vara att bedöma efter ÄktB:s ikraftträdande.
Några situationer som lagrådet företrädesvis finner viirda alt diskutera
är följande.
En naturlig princip synes vara att avtal och andra rättshandlingar, som
förekommit under GB:s tid och som enligt dess regler var ogiltiga men som
inte skulle vara ogiltiga enligt ÄktB:s regler, inte tar t1t sig giltighet i och
med ÄktB:s ikraftträdande. En sådan princip får anses ligga i 8 § som
giiller det fallet att en make förfogat över sin egendom utan den andra
makens samtycke; underförstått ligger väl däri också att det måste vara
fråga om ett bevittnat samtycke där sådant nu krävs.
Ett i viss mån parallellt fall är följande. En make ger - utan äktenskapsförord - under GB:s tid till sin hustru en gåva bcstf1endc av exempelvis ett
9
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antal värdepapper, varvid inte är fri"iga om sedvanlig skänk eller besparingsöverföring. Hustrun placerar värdepapperna i ett bankfack som hon
ensam disponerar över. En sådan gåva skulle vara utan verkan enligt GB,
men skulle enligt AktB få giltighet makarna cmcl/an. Enhart ÄktB:s ikrafttriidamle bör inte rimligen ge gåvan giltighet makarna emellan (något som
kan fä betydelse i händelse av ett arvsfall). En sak för sig är att en
riittshandling som tillgått på nu beskrivet sätt kan bli giltig såsom gåva,
även sakrättsligt. om såsom en tillkommande rättshandling vederbörlig
g{1vohandling inges för registrering efter ÄktB:s ikraftträdande (JO ~första
stycket Aktpl. I en del fall kan gåvan sannolikt också komma att anses bli
giltig mellan makarna någon tid efter ikraftträdandet genom att maken inte
har iiterkrävt t:gcndomen.
Fall kan vidare förekomma dil fnlga är om att en rättshandling är giltig
enligt GB men ej enligt .Ä..ktH. GH medger att, sedan en make fått egendom
i gåva, testamente eller arv med förbehåll att egendomen skall vara enskild, makarna genom äktenskapsförord kan göra substitut för sådan egendom till giftoriithgnds (8 kap. 1 första stycket, jämfört med 6 kap. 8 S
3 G H l. Motsvarande möjlighet står inte öppen enligt ÄktB (7 kap. 3
första styt:ketl. Det kan inte vara rimligt att uppfatta ny lag så att dess
bestämmelser skullt: förvandla viss egendom från giftorättsgods till den
ursprungliga mottagarens enskilda egendom. Någon särskild bestämmelse
i ämnet J.;an ej anses behövlig.
Ett besläktat problem uppkommer, när det gäller föravtal inför bodelning, vilka enligt GB ansetts kunna ingås muntligen men enligt ÄktB
kräver !>kriftlig form (9 kap. 13 §J. Departementschefcn har behandlat
spörsmtilet i specialmotiveringen till 11 första stycket Äktp. Han utgår
dtirvid från att ett äldre, muntligt föravtal förlorar sin giltighet i och med
.Ä..ktB:s ikraftträdande, när friiga är om en bodelning enligt ÄktB:s regler.
Det bör med hänsyn till föravtalets niira samband med själva hodelningen
kunna godtas att ståndpunkten inte har kommit till öppet uttryck i Äktp.
Saken har också, allmänt sett, en högst begränsad räck vidd sttsom framgår
av departementschefcns synpunkter. Lagrådet finner därför inte skäl till
invändningar i denna del.
Kontentan av det anförda iir att lagrådet med dessa uttalanden godtar att
Äktp:s reglering beträffande övergångsfrågorna tar sikte på de mest betydelst:fullii spörsmålen och överlåter åt rättstillämpningen att finna lösningar på sådana mer särpräglade fall som må uppkomma.

*
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*

*

Enligt 8

*

skall iildre bestämmelser angående rådighctsinskränkningar tillövergångsvis. I kommentaren till paragrafen sägs att enligt GH
rådighctsin~kränkningarna - fram till dess att bodelning har ägt rum gfökr även egendom som en make har förvärvat efter det att talan om
äktenskapsskillnad har väckts. Uttalandet är alltför kategoriskt. Rådighetsinskrilnkningarna enligt 6 kap. 4 och .'i
GH avser endast giftorättsgods. Och av 11 kap. 6 GB framgår att egendom som en make förvärvar
t:ftn det att talan om iiktcnskapsskillnad har väckts skall vara hans enskillämpa~

*

**
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da, om det döms till äktcnskapsskillnad eller make avlider under tid di!
målet iir anhiingigt, utan att frfigan om äktenskapsskillnad har förfallit.
Detsamma gäller, om det döms till boskillnad pii talan som har vih.:kts
under tid som nu har angetts. Efter äktenskapsskillnaden. dödsfallet respektive boskillnaden iir maken alltsii betriiffande sädan egendom som nu
iir i fd1ga inte bunden av rr1dighetsinskränkningarna i 6 kap. 4 och 5 ~~ GB.

Av motiveringen till /5 ~framgår att syftet är att de nya reglerna i 7 kap.
ÄktB om riidighetsinskränkningar fullt ut skall bli tillämpliga på
äktenskap som har ingåtts före år 1921 t bortsett från vissa övergångssituationer). Detta avses bli resultatet av föreskriften i förevarande 15 andra
meningen om att de hiinvisningar till GB. som lagen om införande av nya
gifterm[ilsbalken inneh[iller. i fortsiittningen skall gälla motsvarande beshimmelser i ÄktB. I 5 6 mom. lagen om införande av nya giftermiilsbalken finns mycket riktigt en hänvisning till bestiimmelserna i 6 kap. 46 ~* GH. vilka nu har ersatts av 7 kap. 4-9 ** ÄktU. Denna hiinvisning
,rn1fattar emellertid enligt ordalagen endast samfälld egendom: för ett
speciellt fall inkluderas dock oeksit enskild egendom. Med detta sammanhänger att reglerna om rådighetsinskränkningar i 6 kap. 4-6
GB blott
gälkr giftorättsgods. De nya bcstiimmelserna i 7 kap. 4-9 ** ÄktB. däremot. är i betydande grad tillämpliga också p[i enskild egendom. För att
det skall stii klart att dessa nya bestämmelser - som tillikd ersätter motsvarande reglering i 1959 års lag med särskilda bestämmelser om makars
gemensamma bostad - efter sill innehåll skall tillämpas ocksi't i fråga om
egendom som iir enskild i äktenskap ingiingna före år 1921. bör ett förtydligande tillägg göras till förevarande 15 §. Det kan ske genom att till paragrafen fogas en tredje mening av innehfill som framgår nedan.
I 16 .~ ges för de iildre äktenskapens del särskilda bestämmelser om
övertagande av makarnas gemensamma bostad och bohag. Det framgår
emellertid inte klart av paragrafens utformning att bestiimmelserna avser
just de äldre äktenskapen: jfr 15 och 17 ~*·där det uttryckligen anges att
bestämmelserna avser äktenskap som ingåtts före år 192 I. För tydlighets
skull bör det speciella tillämpningsområdet markeras även i förevarande
16
Det kan sket.ex. genom att paragrafens första stycke inleds "Då
sådant skifte som avses i äldre giftermålsbalken sker ... ".
Enligt 16 !i tredje stycket skall vissa bestämmelser i ÄktB tillämpas på
övertagandet. Hänvisningen till 11 kap. 7 § bör enligt lagrådets mening
kunna utgä; besliimmelserna i den paragrafen har knappast någon självständig betydelse för övertagandet. Även hänvisningen till 11 kap. 8 !i
tredje stycket ÄktB bör utgå. Innebörden av det angivna stycket är att
efter den ena makens död övcrtaganderätten gäller bara till förmän för den
efterlevande maken. Stycket är emellertid lagtekniskt utformat som en
begr~insning av giltigheten av första stycket i sar.1111<1 paragraf. och första
stycke! giiller iiva huvud taget inte för de äldre äktenskapen. Hänvirningcn bör alltsf1 ersiittas med en direkt regel för dessa iiktenskap.
I 16 ~ ljiirde styckd anges att paragrafens besliimmelser inte skall tilliim-
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pas i sådana fall som avses i 11 ~ första stycket, dvs. när talan om
äktenskapsskillnad har väckts eller den ena maken har avlidit före ikrafttrtidandet. En regel av samma innebörd som den i fjärde stycket behövs
emellertid också i fråga om \7 ~. För att upprepning skall undvikas. kan
16 ~ tjärde stycket ersättas med en för 16 och 17 **gemensam regel i en ny
18 (se nedan). I denna bör positivt anges att äldre bestämmelser är att

*

Prop.1986/87:86
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tilbmpa i stället för reglerna i 16 och 17
Enligt / 7 ~ skall vissa av ÄktB :s besttimmelser rörande bodelning tillämpas ocks~i på iiktenskap som har ingiitts före år 1921. Uppräkningen i
paragrafen bör kompletteras med de bestiimmelser i ÄktB som gäller
formrn för bodelning (9 kap. 5 ~) respektive bodelning genom bodelningsförriittare ( 17 kap.). (Jfr för giillande riitts del övergångsbestämmelsen till
lagen ( 1933: 316) om ändring i giftermålsbalken.)
Som nämndes vid föregående paragraf bör vidare tilliimpningsomradet
begriinsas på det viset. att äldre bestiimmelser i stiillet för de nya skall
tillämpas vid skifte som sker med anledning av att talan om äktenskapsskillnad väckts eller den ena maken avlidit före ikraftträdandet. Lagrådet
föreslår att en bestiimmelse av den innebörden tas upp i en ny 18 §.
Sammantaget fört:slår lagrådet att de särskilda bc5tiimmelserna om äktenskap som har ingåtts före år 192 I skall utformas på följande sätt.
"15

~

Lagen (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken skall fortfarande
gälla för äktenskap som har ingåtts före år 1921. om inte annat sägs i det
följande. I de fall d~i det i den lagen anges att föreskrifter i nya giftermålsbalken skall tillämpas och dessa har ersatts av bestämmelser i äktenskapsbalkcn, skall i stället äktenskapsbalkens bestämmelser tillämpas. Bestämmelserna i 7 kap. 4-9 §~ äktenskapsbalken skall därvid tifömpas också till
. den del de avser enskild egendom.
16

~

Ort si1dant skifte som avses i äldre giftermålsbalken sker. skall den make
som biist behöver makarnas gemensamma bostad ha räll att få denna. Om
egendomen tillhör den andra maken enskilt. gäller detta dock inte om
egendomen har tillfallit denne genom gåva. arv eller testamente med villkor att den skall tillhöra maken enskilt. En förutsättning för att en make
skall få överta en bostad som tillhör den andra maken iir vidare att ett
sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan
anses skäligt.
Vad som sägs i första stycket om bostaden gäller även makarnas gemensamma bohag.
Beträffande vad som avses med makarnas gemensamma bostad och
bohag gäller 7 kap. 4 s äktenskapsbalken. I övrigt tilliimpas på övertagandet 11 kap. 8 ~andra stycket och 10 ~ äktenskapsbalken. Vad som sägs i
11 kap. 10 som giftorällsgods skall i stället avse det samfällda boet.
Niir den ena maken är död, giiller riitten till övertagande endast till
förmiin for den efterlevande maken.
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17'

~

Prop.1986/87:86

~

Best:immelsen i 9 kap. 5 § iiktenskapshalken om bodelnings form samt
be~tiimmclserna i 10 kap. 3 ~- 11 kap.

*·

5 13 kap. 5 §och 17 kap. samma
balk skall tilbmpas även p[i äktenskap som har ingåtts före år 1921. Vad
som sägs i dessa bestiimmclser om bodelning skall i stället avse skifte av
makarnas ho. och vad som siigs om giftorättsgods skall avse den egendom
som skall skiftas.

18*

*

I fall som avses i 11 första stycket tillämpas iildre bestämmelser i stiillet
för bestämmelserna i 16 och 17 ~*·"

Förslaget till lag om ikraftträdande av lagen (1987:000) om
sambors gemensamma hem
Lagrådet:
I motiveringen uppmärksammas att I973 års lag om ogifta samboendes
gemensamma bostad i visst typfall - det gäller fritidsbostad - kräver
sambons samtycke för förfogande. medan något sådant krav inte finns
enligt sambolagen. Den föreslagna övergångsregleringen sägs ha den innebörden att den äldre rådighetsinskriinkningen inte i bestående samboförh[tllanden kan ilberopas efter ikrafttriidandet ens i friiga om ett förfogande
före denna tidpunkt.
Denna lösning avviker från den som i motsvarande läge beträffande
makars förfoganden framgår av 8 § .Ä.ktp (se uttalande i remissprotokollet
under denna paragraf). Här följs principen att giltigheten av en riittshändling bedöms efter den lag som gällde då rättshandlingen företogs. (Jfr
lagrådets yttrande under rubriken till .Ä.ktp.) Det är lH:kså uppenbart all
denna princip avses bli tillämpad när en sambo före ikraftträdandet har
företagit en rättshandling som var "fri" enligt äldre rätt men som enligt
sambolagen fordrar andra partens samtycke - en med hänsyn till innehållet i sambolagen ej opraktisk situation. Något saksk~il för att i det omv~inda
liiget - då alltså sambolagen lämnar den föfi'ogande större handlingsfrihet
- ge dt:n nya lagen tillbakaverkande kraft har inte åberopats i remissprotokollct.
Det är vidare tvivelaktigt. om den föreslagna lagtexten gt:r täckning för
den åsyftade tillämpningen i övergångsfallen. Utan att gå närmare in p<i
detta vill lagr~1det framhålla att det ligger närmast till hands att. såvitt gälla
samtyckesfallen. uppfatta lagförslagets första mening sit. att sambolagen
blir tillämplig (endast) på förfoganden som en sambo gör efter ikraftträdandet tlåt vara även i samboförhållanden som har etablerats dessförinnan).
Denna läsart hör enligt lagrådets mening fasthållas. Den biir bekräftas och
kompletteras genom ett tillägg till tredje meningen enligt vilket samtyckesfr[1gan fortfarande skall bedömas enligt 1973 frrs lag när förfogandet har iigt
rum före ikrafllrädandet (jfr 8 .Ä.ktp). Detta innchiir att en rådighetsin-

*
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skriinkning kan giiras giillande efter ikraftträdandet ocksii i de enstaka fall
dii kravet på samtycke inte liingre har n{1gon motsvarighet i sambolagen.
Med stöd av det sagda vill lagrådet foresHI att lagens tredje mening får
denna lydelse: '"Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas, niir
sambofi.lrhi.tllandet har upphört före ikraftträdandet och när fråga är om
giltigheten av ett fiirfogande utan samtycke över egendom före ikrafttriidandet."

Prop. 1986/87: 86

Förslaget till lag om ändring i jordabalken
Lagrådn:
12 kap.
I §

Det föreslagna nya fjiirdc stycket bt:stimmer innebörden av begreppet
sambor, varhelst det förekommer i balken. En bestämmelse av sådan
allmän karaktir bör emellertid av lagtekniska skäl inte placeras i ett kapitel
som i (ivrigt behandlar bara en speciell form av nyttjanderiitt - låt vara en
viktig sådan. Emellertid behövs preciseringen bara för vissa av bestiimmelserna i 12 kap.: niir begreppet sambor förekommer i 20 och 22 kap.,
framgår begränsningen till sådana samboförhållanden som avses i sambolagen av texten i övrigt. Med hänsyn hiirtill och till att det iir svårt att finna
en naturlig plats för den föreslagna allmiinna regeln föreslår lagrådet att
(iiirde stycket i förevarande paragraf begränsas till att avse vad som föreskrivs "i detta kapitel"'.
Inskjutande! av det nya fjärde stycket torde för övrigt göra det nödvändigt med en ändring i 12 kap. 70 ~ andra stycket, där det för närvarande
hänvisas till I § femte stycket. Hänvisningen bör i stället avse sjätte
stycket.
47 §
Enligt specialmotiveringen har paragrafen anpassats till de nya reglerna
om makars och sambors gemensamma bostad. Anpassningen har skett så
att i lagtexten sambo har jämställts med make. Samtidigt föreslås att 48 §
upphävs. Enligt den paragrafen gälkr bestämmelserna i 47 ~ om make
även i fråga om den som enligt 1973 års Jag om ogifta samboendes gemensamma bostad har rätt att vid upplösningen av samlevnaden överta hyresrätten.
1973 års lag reglerar rättsförhållandet mellan de båda samboende, när
hyresrätten till deras gemensamma bostad innehas av den ene. Vid upplösning av samlevnaden får enligt bestämmelserna i I § den andre överta
hyresrätten, om han bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om de samboende inte har eller
har haft gemensamma barn. fordras dock synnerliga skiil för övertagandet.
Bestämmelserna i 12 kap. 47 och 48 §§jordabalken innebär att en samboende som med stöd av 1973 års lag har rätt att överta hyresrätten från
den andre eller dennes dödsbo också gentemot hyresvärden har rätt att
överta hyresrätten och få hyresavtalet förlängt för egen del. om hyresvärden skäligen kan låta sig nöja med honom eller henne som hyresgäst. Om
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förutsättningar för övertagande enligt I 973 ärs lag inte föreligger. är hyresvärden diiremot inte skyldig att gå med p{1 en övergång av hyresrätten,
även om den samboende som begär övergången skäligen bör godtas som
hyresgiist Ufr prop. 1973:23 s. 164-165 och 172-173J.
Regleringen av livertaganderiitten i 16 första stycket sambolagen, n[ir
bostaden inte ingår i bodelning, överensstämmer i sak med I ~ 1973 i"irs lag.
Genom att förslaget till 47 ~saknar hiinvisning till övertaganderätten enligt
16 ~ sambolagen kommer en sambo, i motsats till vad som nu gäller. att få
rätt gentemot hyresvärden att överta hyresriitten. även om förutsättningar
för övertagande enligt 16 S sambolagen inte föreligger.
Denna iindring i rättsförhållandet mellan en ~amho och hyresvärden till
den lägenhet som utgör sambornas gemensamma bostad torde inte sakna
praktisk betydelse, framför allt inte i de fall då den sambo som innehar
hyresriitten eller dennes dödsbo inte har rätt till förlängning av hyresavtalet. Lagrftdct. som inte har någon erinran mot att en sambos rätt att överta
hyresriitten och få hyresavtalet förlängt för egen del utvidgas på detta sätt.
har likväl velat fästa uppmärbamheten på förhållandet.

Prop. 1986/87: 86

s

Övergångsbestämmelserna
Under punkt 2 har i remissförslaget tagits upp övergångsbestämmelser till
ändringarna i 12 kap. Dessa bestämmelser bör enligt lagrådets mening
omarbetas. Det förhållandet att talan om äktenskapsskillnad har väckts
före ikraftträdandet eller att ena maken har dött dessförinnan synes inte bli
av betydelse i övergångshänseende och föranleder alltså inte någon reglering. Att ett samboförhållande har upphört före eller efter ikraftträdandet
torde böra tillmätas vikt i övergångshänseende endast vid tillämpning av
33
Å andra sidan iir det motiverat att ange att kapitlets bestämmelser i
nya lydelsen - som ger sambor en något starkare ställning än för närvarande - är tillämpliga oberoende av att hyresavtalet har kommit till före
ikraftträdandet. I övrigt behövs endast en regel som bevarar giltigheten av
nu gällande föreskrifter i 33 beträffande skiften i äktenskap. ingångna
före år 1921. och bodelningar med anledning av boskillnad, i den mån
sådana avtal aktualiseras efter ikraftträdandet.
Följande lydelse föreslås:
"2. Föreskrifterna i 12 kap. i deras nya lydelse tillämpas även i fråga om
hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Föreskrifterna i 12 kap.
33
skall tillämpas i sin äldre lydelse dels i fråga om bodelning med
anledning av boskillnad samt skifte med anledning av boskillnad eller
äktenskap~skillnad, dels i fall då ett samboförhållande har upphört före
ikraftträdandet.''

s.

*

*

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken
Lagrådet:
8 kap.
13 §
Av specialmotiveringen till paragrafen framgår, att man i remissförslaget
velat undvika den nu förekommande begreppsbestämningen "den som i
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första svågerlag lika nära är" (dvs. sådana svågerlagsförhållanden mellan
den brottslige och mrtlsäganden i vilka den ene är gift med den andres
släkting i rätt upp- eller nedstigande led eller med den andres syskon).
I remissfiirslaget har diiriör umkr första stycket 2, såvitt nu är i fråga,
medtagits endast ··sväger eller svägerska". varvid ;\syftas glirningsmannens syskons make. gärningsmannens makes syskon och make till gärningsmannens makes syskon (den sistn~1mnda anförvantsrelationen är en
utvidgning i förhi1llandc till gällande rätt). Svågerlag i rätt upp- eller nedstigande led !svärföräldrar. svärsöner. svärdöttrar samt styvföräldrar och
styvtiarn m.fl.) himnas alltsä utanför den nämnda punkten 2, men avsett
torde vara att de skall kunna inbegripas under punkten 3 i samma stycke.
Det mäste betvivlas att det föreligger behov av den föreslagna. i huvudsak spräkliga iindringen. Det är nämligen här fråga om en föreskrift som
skall tilliimpas av åklagarna, och dessa kan knappast förutsättas ha svårigheter att inse vilka svägerlagsförhållanden som föreskriften i gällande rätt
i1syftar. I allt fall synes det klart att t. ex. svä1foräldrar och styvbarn
förtjänar all normalt ses som mer niirstående än svåger och svägerska. Och
föreskriften bör naturligen byggas upp i enlighet med det synsättet. Anses
en modernisering önskvärd. synes den därför i stälkt lämpligen höra ske
på följande sätt: "2. make. den som är i rätt upp- eller nedstigande
släktskap eller svågerlag. syskon, svåger eller svägerska eller".
En tilläggssynpunkt är följande. I anslutning till första stycket 3 betonas
i specialmutiveringen att tillämplighet av punkten är avsedd att kunna
förekomma i fall där det föreligger en nära eller djup känslomässig relation.
Då denna punkt iir tillkommen efter förebild av 4 kap. 12 RB bör uppmärksammas vad som uttalades under förarbetena till sistnämnda lagrum
lse NJA Il 1973 s. 330 ff). I enlighet med de dil gjorda uttalandena bör
fasthållas att det skall vara fråga om en fami{iemiissi{: relation.

Prop. 1986/87: 86

*

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken
Lagrildl'I:
10 kap.
9

~

Första stycket i remissförslaget har utformats så. att läsaren möjligen kan
fä intrycket att regeln i tredje meningen om arvsforum endast gäller för det
fall att det iir en make eller sambo som har avlidit: denna begränsning är
givetvis inte åsyftad. En bättre redigering erhålls enligt lagrådets mening,
om bestämmelsen om arvsforum tas upp i ett eget, första stycke i paragrafen.
följs detta förslag. kommer reglerna om rätt domstol för bo<lclningstvister all bilda ett andra stycke. Beskrivningen av parterna i en sådan tvist när
ena maken eller sambon har dött är inte helt rättvisande: mot den efterlevande kan 't<1 arvingar och unii·ersella testwncntstaRarc (se 9 kap. 5 §
Akt B och 14 ~sambolagen). Det torde emellertid vara tillräckligt att utsäga
alt när nf1gon av makarna eller samborna har avlidit en bodelningstvist
skall tas upp vid elen dödes allmänna tvistemålsforum. Den avfattning som
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lagrådet föreslii.r innebär att tvisten skall tas upp vid detta forum även när
dödsfallet har intriiffat efter det att talan om äktenskapsskillnad har väckts
- inräknat d(ldsfall efter skillnadsdomen - eller efter det att samborna har
flyttat från varandra.
Uppdelningen av remissförslagets första stycke på tva kräver en följdändring i påföljande stycke i paragrafen.
Med hiinvisning till det sagda föreslftr lagrådet att de två första styckena
ersiitts av tre stycken med följande lydelse:
'"Tvist om arv eller testamente skall tas upp av den rätt diir den döde
hade att svara i tvistemål i allmiinhet.
Tvist om bodelning mellan makar eller sambor skall tas upp av den rätt
där någon av dem skall svara i tvistemål i allmänhet. Har niigon av dem
avlidit, skall en bodelningstvist tas upp av den rätt där den döde hade att
svara i tvistemål i allmänhet.
Finns det inte någon domstol som är behörig enligt första eller andra
stycket, skall målet tas upp av Stockholm~ tingsrätt."

Prop.1986/87:86

Förslaget till lag om ändring i lagen (1904:48 s. I) om
samäganderätt
Lagrådet:

I andra stycket k::Jrakteriseras för närvarande förhållandet bl. a. mellan
""äkta makar" som "egendomsgemenskap". Stycket har kvarstått oförändrat sedan lagem tillkomst och syftade då såvitt gäller makar på den
egendomsordning som rådde enligt äldre giftermålsbalken (och som gäller i
ett antal ännu bestående äktenskap från tiden före år 1921). Beteckningen
egendomsgemenskap passar däremot inte på rättsförhftllandet mellan makar vare sig enligt GB eller AktB. Inte heller låter det sig siigas att det - till
följd av sambolagens reglering - råder "egendomsgemenskap" mellan
sambor.
Skall 19 ~ ha en hiinvisning till de allmänna reglerna om makars och
sambors egendomsordning. bör alltså andra stycket få en annan upptakt än
den nuvarande. Lämpligen kan det inledas med orden "Beträffande egendomsförhållanden som rör" (makar. sambor, delägare i oskiftat dödsbo,
etc.).

Förslaget till lag om ändring i konkurslagen ( 1921: 225)
Lagrådet:
I yttrande den 26 november 1986 över remiss med förslag till konkurslag
berörde lagrade! under 3 kap. 5 § bestämmelsen att gäldeniiren och hans
familj eller annan underhållsberättigad under viss förutsättning äger utfi't
nödvändigt underhåll från konkursboet under närmare beskriven tidsrymd. Av det remitterade förslaget till konkurslag framgick att den bestämmelsen inte skall giilla efter gäldeniirens dödsfall utan i stället 18 kap. 5 ~
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andra stycket ärvdabalken (AB) skall vinna tilHirnpning. Lagrfidet påpekade att niimnda lagrum i AB bara avser efterlevande make och oförsörjda
barn. varför efterlevande samho står utanför ÄR-regleringen. En sambo
får dock anses höra till ""den efterlevandes familj"". Lagrådt.?t ansåg att
saken borde uppmärksammas under arbetet med fiiljdändringar till den nya
lagstiftningen om iiktenskapsbalk m. m.
Lagrådet vill erinra om det sålunda gjorda påpekandet.

Prop. 1986/87: 86

Förslaget till lag om ändring i lagen (1927:77) om
f örsäkri ngsa vtal
Lagrådet:
104

*

I slutet av specialmotiveringen till paragrafens fjiirde stycke behandlas den
situationen att ett rörsäkringsbolag hetalar ut försäkringsbeloppet till en
förmånstagare trots att det hos bolaget finns kännedom om ett krav p~I
jämkning enligt 104 ~ andra stycket FAL till förmån för make eller bröstarvinge. Det sägs att bolaget då riskerar att få ersätta den jämkningsberätti·
gades förlust. Också andra formuleringar i sammanhanget tyder på att
departementschefen har anlagt ett skadestånds rättsligt betraktelsesätt.
Detta torde emellertid ha mindre fog för sig. Frågan gäller. i vilka fall
bolaget med befriande verkan kan betala till förm1mstagaren. Denna verkan har inte en betalning som görs i ond tro med avseende på jämkningsanspråket. I ett sådant läge blir bolaget pliktigt att till den jämknings berättigade maken eller bröstarvingen utge det belopp som är dennes. Maken
respektive bröstarvingen behöver därvid inte först visa att han inte har
möjlighet att driva in sin del av försäkringsbeloppet från den obehörigt
gynnade förmånstagaren. Vad som har sagts nu får anses följa av allmänna
principer om en gäldenärs betalningsansvar när det finns konkurrerande
betalningsanspråk.
Angående den närmare innebörden av den goda tro som kan medföra att
försäkringsbolaget med befriande verkan kan betala till förmånstagaren fastän det visar sig att ett befogat jämkningsanspråk förelåg - framgår av
departemcntschefens uttalanden att försäkringsbolaget inte kan anses
skyldigt att undersöka om det finns något jämkningsanspråk enligt 104 §
FAL. Till detta kan läggas att, om bolaget har fått kännedom om ett
jämkningskrav, en utbetalning till förmånstagaren som kommer i konflikt
med kravet kan anses ha skett i god tro endast om kravet med hänsyn till
de omständigheter som åberopades till stöd för detta framstod som klart
ogrundat.

Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1936: 83) angående vissa
utfästelser om gåva
Lagrädet:
6 §
1936 års lag har till ämne att reglera utfästelser om gåva. Med hänsyn
härtill finns det inte anledning att i förevarande paragraf ge annan hänvis-
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ning än en erinran om att i sådant iimne finns en bestämmelse i AktB.
niimligcn 8 kap. 2 ~.
Med hiinsyn till Jet anförda synes 6 med fördel kunna ges en utformning som närmare anknyter till nu gällande lydelse eller följande:
"Om utfästelse av en make att under äktenskapet ge den andra maken
en gåva gäller 8 kap. 2 äktenskapsbalken.
Bestiimmclscr om - - - i iirvdabalken."

Prop.1986/87:86

*

*

Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildningslagen
( 1970:988)

Lagrädl'l:
12 kap. I och 2

**

*

I specialmotiveringen till I uttalas att det synsätt som ligger bakom de
nuvarande bestämmelserna i 1 och 2 **· nämligen att en gift person kan
inneha en fastighet med viss rätt i äkten~kapct. stämmer mindre väl överens med regelsystcmet i AktB. Diirför föreslås ett tillägg till I första
stycket som avses innebära att bestämmelsen om att fastigheterna skall
innehas med lika riitt inte skall syfta på äktenskapsrättsliga förhållanden.
Lagrådet vill för sin del ifrågasätta om det finns tillräckligt fog för det
förda resonemanget. Frän praktisk synpunkt är det emellertid en vinst att i
klartext ange att fast egendom som är giftorättsgods inte i en makes hand
får sammanläggas med enskild egendom. Den terminologiska frågan kan
lämnas därhän. om bestämmelsen placeras som ett första stycke i 2 §.som
därmed exklusivt behandlar samtliga äktenskapsrättsliga sammanläggningsfrågor. Förslaget innebär att 1 *inte behöver ändras.
Med den föreslagna bestämmelsen bör det inte uppstå någon tvekan om
att två fastigheter som är en makes enskilda egendom kan sammanläggas,
även om deras karaktiir av enskild egendom har uppstått på olika sätt: den
ena är det p<I grund av äktenskapsförord och den andra till följd av ett
gåvo- eller testamentsvillkor. Från saklig synpunkt kunde visserligen ifrågasätras lämpligheren av en sådan sammanläggning. För de olika kategorierna enskild egendom gäller nämligen skilda regler. och dessa skillnader
ökar genom regleringen i AktB (se 7 kap. 3 och .5 ~~. 10 kap. 4 § och 11
kap. 8 § ). Osäkerhet kan uppstå om vilka regler som skall gälla i fråga om
en fastighet som har bildats av delar som var för sig utgjorde olika slags
enskild egendom. De iiktenskapsriittsliga tillämpningsproblcmen - som i
viss mån kan uppkomma även enligt gällande rätt - torde emellertid i
praktiken få aktualitet mycket sällan. och de torde inte vara allvarligare än
att de kan bemästras i rättstillämpningen. Betänkligheterna mot att tillåta
sammanläggning bör alltså kunna fä vika.
De i remissen föreslagna ändringarna i :?. synes motiverade företrädesvis av att man har velat fii bort den nuvarande konstruktionen att sådant
avtal som avses i paragrafen skulle få t,iäna som något sorts äktenskapsförord. Andringar i makarnas inbördes förmögenhetsförhållandcn av relevans
för sammanläggningen skall, är tanken, följa allmänna regler om äktenskapsförord respektive registrering av gåva. Ehuru man härigenom går

*
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förlustig en del av smidigheten i nuvarande ordning. vill lagrådet inte
motsätta si[! den föreslagna nyordningen.
Från denna utgångspunkt behövs i 2 inga ytterligare besUimmelser utöver den i det föregående föreslagna - om sammanläggningen av fastigheter som hilda tillhör ena maken (härmed är att jämställa fastigheter som
båda makarna Liger till lika delar). Som anges i remissprotokollet i specialmotiveringen till 1 ~ kommer ett förenhetligande äktenskapsförord att
e1fordras innan en make för egen dl.'.\ kan fä sammanhiggning av en fastighet som är hans giftorättsgods med en fastighet som är hans enskilda
egendom.
Vad paragrafen i övrigt skall reglt:ra ~ir alltså det fallet att fastigheter som
ägs <1v makarna var för sig skall läggas samman. I n~lgra h:inseendcn
förordar lagrildet här äntlringar i förhåll<1nde till remissförslagct.
Till en början bör sålunda väljas en formulering som ger vid handen att
best;immelserna tar sikte pfi att en fastighet tillhör den ena maken och en
annan fastighet tlen andra maken. Härmed är att jämställa att fastigheterna
tillhör dem tillsammans med olika andelar.
Det naturliga och redigaste torde regelmässigt vara att man söker uppnå
att vardera makens andel i den .1ybildade fastigheten skall utgöra h;ilften,
men något starkare behov av en bestämmelse om detta synes inte föreligga.
Den grundsats som har kommit till uttryck i det av lagrådet föreslagna
inledande stycket i paragrafen bör tillämpas också när tva makar vill ha
sina fastigheter sammanlagda. På vardera sidan måste tillses att andelen i
den nybildade fastigheten blir homogen i fråga om cgendomsnaturen.
Härför kan alltsf1 behövas äktenskapsförord. Något hinder föreligger inte
att en makes andel blir giftorättsgods och den andres enskild egendom. En
bestämmelse som ger uttryck för det sagda ersätter andra stycket i remissförslaget.
Det avtal som det med den nya uppläggningen av bestämmelserna är
fråga om är av förmögenhetsriittslig art. Några särskilda bestiimmelser
med tanke på makes omyndighet behövs därför inte: den omyndigc företräds av sin förmyndare (jfr prop. 1986/87: l s. 129). En annan sak är att ett
supplcrande äktenskapsförord givetvis följer reglerna i 7 kap. 3 ~ andra
stycket ÄktB. Det torde vara tillräckligt att i förevarande paragraf utsäga
att makarna skall träffa skriftligt avtal.
Det anförda !cdn fram till följande lagtextförslag fr{m lagrådets sida.

Prop. 1986/87: 86

*

En fastighet som ägs av någon som iir gift och är dennes giftorättsgods får
inte sammanläggas med en fastighet snm iir samma makes enskilda egendom.
Fastigheter som tillhör makar var för sig får sammanläggas, om makarna
träffar skriftligt avtal om att äga var sin bestämda andel i den nybildade
fastigheten och om vardera makens andel i sin helhet kommer att utgöra
den makens giftoriittsgods eller enskilda egendom. Innefattar avtalet gåva,
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frir sammanhlggning ske bara om avtalet har registrerats enligt 16 kap.
äktenskaps balken.''

Prop.1986/87:86

Övergängshestämmelserna
Lagrådeh förslag i fr~iga om 12 kap. 2 ~synes inte medföra något hehov av
iindring. i remissförslagets punkt 2. Dliremot behövs en övergångshestii.mmclse för de fall då ett avtal har upprättah i äktenskapsförordets form före
ikrafttriidandet men sammanläggningen ännu inte har genomförts. Om ett
sådant avtal förlorar sin verkan vid de nya bestämmelsernas ikraftträdande, skulle kan~ke en stor del av sammanliiggningsförfarandet behöva
göras om. Principen ~1tt giltigheten av avtal som ingatts enligt äldre hestiimmelser inte skall p[1verkas av äktenskapsrättens förändring bör gälla även i
detta sammanhang. Lagrade! föresl[ir därför att i.ivcrgilngshestfönmdscrna
kompletteras med en tredje punkt av föl_iande lydelse.
"3. Bcstiimmelserna i 12 kap. 2 ~skall tifömpas i sin iildrc lydelse. om
sf1dant avtal som avses i den lydelsen har träffats före ikrafttriidandet."

Övriga förslag
Lagrådet:
Förslagen lämnas utan erinran.
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Justitiedepartementet

Prop. 1986/87: 86

Utdrag ur protokoll vid regcringssammantriide den 12 februari 1987
Närvarande: statsministern Carlsson. ordförande. och statsråden Feldt.
Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Peterson, Bodström. Göransson, Gradin.
Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Wickhom. Johansson. Hulterström, G. Andersson. Lönnqvist
Föredragande: statsr{1det Wickhom

Proposition om följdlagstiftning till
äktenskapsbalken m. m.
I Anmälan av lagrådsyttrande m. m.
Föredraganden anmäler lagrådets yttrande (beslut om lagrådsremiss fattat
vid regeringssammanträde den 4 december 1986) över förslag till
I. lag om införande av äktenskapsbalken.
2. lag om ikraftträdande av lagen I 1987:000) om samhors gemensamma
hem.
3. lag om ändring i föräldrabalken,
4. lag om ändring i jordabalken,
5. lag om ändring i brottsbalken.
6. lag om ändring i rätteg<ingsbalken,
7. lag om ändring i utsökningshalken,
8. lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. Il.
9. lag om ändring i lagen ( 1904: 26 s. I) om vissa internationella rättsförhållanden rörande iiktenskap och förmynderskap.
10. lag om ändring i lagen (1904:48 s. I) om samägandcrätt.
11. lag om ändring i konkurslagen ( 1921: 225),
12. lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal.
13. lag om ändring i lagen (1936: 83) angående vissa utfästelser om gåva.
14. lag om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden.
15. lag om iindring i lagen (1960:729! om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk.
16. lag om ändring i lagen !1966:680) om ändring av vissa underhillbbidrag.
17. lag om ändring i lagen ( 1968: 576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar.
18. lag om iindring i fastighet~hildningslagen ( !970:988.l.
!9. lag om iindring i rennäringslagen (1971:437!.
20. lag: om änJring i bostadsrätt~lagen r 1971: 479J.
21. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429).
22. lag om ändring i vapenlagen ( 1973: 1176),
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D. lag om iindring i riksdagsordningen,
24. lag om ändring i gruvlagen I 1974: 342).
25. lag om ändring i lagen ( 1981: I.' I) om kallelse pa okända borgenärer,
26. lag om iindring i lagen (] 982: 352) om rätt till fastighetsförvärv för
ombildning till bostadsrätt.
27. lag om ändring i lagen (1985:658) om arrendatorers riitt att förvärva
arrendestället.
Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför.
Lagr{1det har i allt väsentligt godtagit uppläggningen av den föreslagna
lagstiftningen. Flertalet lagförslag lämnas utan erinran. Beträffande övriga
lagförslag har lagrådet pii en del punkter lagt fram ändringsförslag. Jag
biträder dessa förslag.
Siirskilt i anslutning till Äktp har lagrt1det ocksä gjort uttalanden om hur
man bör se pa vissa praktiska situationer m. m. Jag ansluter mig till vad
lagd1det sålunda har uttalat.
En punkt i lagrådets yttrande bör dock tas upp särskilt. I anslutning till
förslaget om ändring i konkurslagen ( 1921:225) erinrar lagrådet om ett
uttalande som gjordes under lagrådsgranskningen av förslaget till ny konkurslag lse numera prop. 1986/87:90). Lagrådet påpekade där att en sambo
till en konkursgäldenär kan vara berättigad till visst underhåll från konkursboet om gäldenären lever men att någon sådan rätt inte föreligger efter
gäldenärens död (se 3 kap. 5 § förslaget till konkurslag och 18 kap. 5 §
andra stycket ärvdabalken). Lagrådet uttalade samtidigt att saken borde
uppmärksammas under arbetet med följdlagstiftningen till iiktenskapsbalken.
Jag har övervägt denna fråga men kommit fram till att någon lagändring
inte bör göras. Mitt ställningstagande grundar sig på den principinställning
i fråga om inriktningen av sambolagstiftningen som jag har redovisat tidigare (se prop. 1986/87: I s. 40 och avsnitt 2.4 i den nu aktuella lagrådsremissen). Denna innebär att lagstiftningen om sambor bör begränsas till sådana
omrf1den där det föreligger ett påtagligt behov av stöd för den svagare
parten i ett samboförhallande. Några allmänna regler om underhållsskyldighet mellan sambor har inte ansetts påkallade. och enligt min mening
finns det inte heller skäl att införa särskilda regler för den nu diskuterade
situationen.
I fråga om konkurslagstiftningen förordar jag dock en lagteknisk ändring
i förhållande till lagrådsremissen.
Regeringen har den 5 februari 1987 beslutat att förelägga riksdagen det
nyss nämnda förslaget till ny konkurslag (prop. 1986/87:90). Den nya lagen
föreslås tr~ida i kraft den I januari 1988, alitså samtidigt med ÄktB och
följdlagstiftningen till den. Det förslag till ändring i reglerna om återvinning
av bodelning som skall läggas fram i förevarande lagstiftningsärende bör
därför avse 4 kap. 7 ~ i den nya konkurslagen. Någon särskild övergångsreglering behövs inte. eftersom det framgår direkt av lagtexten att det nya
andra stycket i paragrafen kan tillämpas bara när bodelning har skett enligt
äktcnskapshalkens bestämmel~er. Den nya regeln kan alltså inte bli aktuell. om bodelning sker dä1i'ör att talan om äktenskapsskillnad har viickts

Prop.1986/87:86
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*

eller någon av makarna har avlidit före ikraftträdandet (jfr 11
första
stycket Aktp).
Utöver vad som föranleds av lagrftdets yttrande vill jag ta upp en
särskild fråga. som gäller rättshjälpslagen ( 1972:429).
I 9 § andra stycket rättshjälpslagen anges vilka av den rättssökandes
kostnader som skall anse" som kostnader för rättshjälpen. I det remitterade förslaget till iindring i den bestämmelsen anges i punkt 7 som en siidan
kostnad den rättssökandes kostnad för bodelningsförrättare som har förordnats att verkställa bodelning med anledning av äktenskapsskillnad.
Bestiimmclsen bör utvidgas till att avse även bodelningsförrättare som
skall verkstiilla bodelning mellan sambor. niir bodelningen görs av annan
anledning än att den ena sambon har avlidit (jfr 20 § sambolagen).
Härutöver bör vissa redaktionella jämkningar göras i de remitterade
lagförslagen.

Prop. 1986/87:86

2 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regenngen
föreslår riksdagen att anta de av lagrådet granskade lagförslagen med
vidtagna ändringar.

3 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden
har lagt fram.
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Bilaga I

Prop. 1986/87: 86

De sakkunnigas lagförslag 2, 4- 12 och 14- 17

2. Förslag till
Lag om införande av äktenskapsbalken
I §

Den nu antagna äktenskapsbalken samt denna lag träder i kraft den

2 § Genom äktenskapsbalken upphävs med den begränsning som toljer av
denna lag:
giftermålsbalken i Sveriges rikes lag,
lagen (1959: 157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma
bostad, samt
lagen ( 1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad.
3 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som
har ersatts genom bestämmelse i den nya balken eller i denna lag, skall i stället
den nya bestämmelsen tillämpas.

4 § Vad i övergångsbestämmelser till lagen (1978:854) om ändring i
giftermålsbalken, under nummer 2-8, är föreskrivet om giltigheten av äldre
bestämmelser skall alltjämt gälla.
S § Har en make före ikraftträdandet förfogat över sin egendom utan den
andra makens samtycke, gäller äldre lag i fråga om åtgärdens giltighet och den
tid inom vilken klander kan väckas.
6 § Har egendom som avses i 7 kap. 6 § äktenskapsbalken förvärvats före
ikraftträdandet och skall den enligt äldre lag anses tillhöra antingen förvärvaren ensam eller makarna tillsammans med olika andelar. skall detta alltjämt
gälla, om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och den tid
som har förflutit inte är oskäligt. Vad nu sagts om makar gäller också
sambor.
7 § Har före ikraftträdandet ett äktenskapsförord tagits in i rättens protokoll, får efter ikrafttr'ådandet icke åberopas att ratten ej var behörig enligt äldre
lag.
8 § Utan hinder av att en gåvohandling har upprättats före ikraftträdandet
får gåvan registreras enligt äktenskapsbalken eller, i fall då den avser fast
egendom eller tomträtt, lagfaras eller inskrivas.
9 § Har en gåva som enligt äldre lag krävt äktenskapsförord skett före
ikraftträdandet, skall i fråga om den andra makens ansvar för givarens skuld
äldre lag alltjämt gälla. Har talan om sådant ansvar ej väckts inom ett år från
ikraftträdandet eller om den först efter ikraftträdandet blev gällande mot
borgenärerna, inom ett år därefter. är rätten till talan förlorad.
10 § I fråga om verkan av dom på boskillnad eller hemskillnad tillämpas
äldre lag. Detta skall dock ej gälla hemskillnad som har förfallit genom att
makarna har flyttat samman.
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11 § Har forc ikraftträdandet talan om äktenskapsskillnad \'äckts eller den
ena maken avlidit. giillcr vad äldre lag innehåller om bodelning.
Vardera maken har dock rätt att, när ett mål om äktcnskapsskillnad pågår,
begära att bodelning skall forr'..ittas genast. Om verkan av en sådan bodelning.
när målet icke leder till äktenskapsskillnad. gäller 13 kap. 3 § äktenskapsbalken.
Trots att en bodelning skall förrättas enligt äldre lag gäller vad äktenskapsbalken innehåller om bodelningens form. om bodelningsförrättare och om
klander av bodelning.

Prnp. 1986/87: 86

12 § Har i mål eller ärende vid domstol r'..ittegången inletts före ikraftträdandet, skall den behandla-; enligt äldre lag.
13 § Vad i 19 kap.säg.som sambors bostad och bohag är icke tillämpligt, om
samlevnaden har upplöst~ fcire ikrafitr'adandet. I fråga om r'åtten att få överta
hyres- eller bostadsrätt gäller då äldre lag.
14 § Har makarna ingått iiktenskap fcire den I januari 1921. är alltjämt den
äldre giftcrmålsbalken tillämplig på makarnas fcirmögenhetsfcirhållanden i
den utstriickning som framgår av lagen (1920:406) om införande a\' nya
giftermålsbalken. dock med de ändrade hän\'isningar som följer av denna lag.
Dessutom skall följande gälla:
I. Då skifte sker av makarnas bo, skall den make som häst behöver
bostaden ha r'..itt att få denna. även om den är den andra makens enskilda
egendom. Detta gäller dock enda~\ om det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Vad nu sagts om bostaden skall också gälla
bohaget. Om vad som avses med bostad och bohag, om avrakning och om
övriga villkor fcir tillämpning av bestämmelsen giil ler vad i 7 kap. I §samt 11
kap. 7 och 8 §§ äktenskapsbalken och i 11 § första stycket denna lag är
föreskrivet för bodelning.
2. Bestämmelserna i I 0 kap. 4 §, 11 kap. 4 §andra stycket såvitt det angår
förskott på arv. 12 kap. 3 §andra stycket och 13 kap. 6 § äktenskapsbalken
samt 11 §tredje stycket denna lag skall jämväl gälla i tillämpliga delar. Vad där
sägs om bodelning skall i stället avse skifte av makarnas bo.

14h

4. Förslag till
Lag om ändring i föräldrabalken

Prop. 1986/87: 86

Hiirigenom föreskrivs i fråga om för'.ildrnbalken att 14 kap .. 15 kap. 3 §. 16
kap. 2 §. 17 kap. 5 §. 18 kap. 2 §och 20 kap. 8 §samt rubriken till 14 kap. skall
ha nedan angivna lydelse.
Numrunde fl'de!H'

Fiires/agen /l'de/se

14 kap.
Om drd al· omyndigs rä« i oskiftat

Om l'ård a,· en omyndigs rä«
dödsbo eller annat bo.

bo.
I ss

Har omyndig del i 11sk1/iu1 bo. skall
förmyndaren. med wkllaganJc a1·
rad nedan .1·1ad1:a1. vårda den omyndiges r'.itt i boet.

Har en omyndig del i diidsho skall
förmyndaren vårda den omyndiges
riitl i boet. Deltar han dän•id i en
räflshand/inK. är han skyldiR afl
znhämta ö1•er/c'irmyndarens samrycke om der erfiJrdrasfiir gilliKheren
ar en sddan räushand/ing 1·id.fiin-altningen al' en om_l'ndigs egendom.
Mot l'n borgenär i dödsboet dler
någon annan. mrs räl/ är haoendl'
il\' Wrl'dningen. ansvarar.f1'irmyndaren. sä1·iu angår skada genom hans
atgärd eller .fiirsumme/se. enligt hl'stämmelsa i ärvdabafkl'n.

2§
fi)rmyndare. som .för omyndig
delägare i osk((lar dödsho delrager i
rä//shandling rid förvaltningen ar
den diides e1:endom. vare pliktig al/
ril/ rä//shandlingen inhämra ö1•erfbrmyndarens samt_1•cke. såframt sådan/ samtycke erfordrasfbr gilrighcren a1· dylik räushandling 1·idfiin·altningen av omyndif{s egendom.
Mor borgenär i diidsboc/ !!fler
annan. \'ars räl/ är beroende ar
utredninKen. star_fiJrmyndaren. ritt
a 11Kdr skada genom hans iitgärd eller
försummelse. 1 ans1•ar eficr l'ad i
ärvdahalken .1tadga1.

sa

Enfiirmyndare som 1·i// ingå ai·tal
om all den om.vndiges andel i dödshoet skal/./(in·aftas gemensamt med
andra delägares andelar skall inhämra överfiirmyndarcns samtycke
till avta/Cl och däri föreskrivna 1•i//kor.

Biir avtalet m· hänsyn rill en omyndig delägares hä.1ta inre hesra. kan
riilten hära avtalet.

Ö1·r(ga dekigarc i hoer skall lwrt'das tillfälle all .l'llra .\ig i ärende!.
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Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

Prop. 1986/87: 86

3§
Slutes ejflir en omyndig delägare i
diidsho a\'/al om gemensam Ji.irmltning. skall jbrmyndaren tillse. au
hodeln ing och sk ifte.firrälla.1 sa snart
det kan ske. Detsamma gäller om el/
sådani a\'/al upphört all gälla.

Förm_rndare md ej jor omyndig
delägare i död.sbu s/11ra aria/ om
sammanlevnad i osk[fia1 ho utan
örcrjormyndarens samlycke.

Visar det sig au den omyndiges
hiista skulle genom arwlets/(Jrtsa/la
hestånd ä1·en1yras. ägc rätten hära
artale1. ända att den tid .for 1·i/kcn
artalet s/111i1s. ej tilländagåll.
Innan bl'sh11 fattas i fruga som
arses i andra stycket skall räl/en
bereda övriga de/äga rc i boet till!Zille
all yl/ra sig i ärendet.

4§
Slwes ej .for omyndig delägare i
dödsbo al'tal om sammanlemad 1
oskifiat ho, skalljormrndarcn tillse.
all bodelning och ski}ie f<7rräuas så
snart ske kan. Samma lag rare. om
dylikt avtal upphört au gälla. Har
efierle1·ande make, som dc/iagit i
avtalet, träl/ i ny/I gifte. skal/.formyndaren uppsäga a1·1alet.

Har den om_rndige saso111 hrii.1tar1·inge del i ett dödsbo. där den c!ierlerande maken enligt 3 kap. I.~· äll'dabalken har räl/ all hehcil/a hoc!
oskiftat um ingen briistan·inge begär
sk1!ie. skall.fvrmyndaren hedi'ima rilken åtgärd som med hii/l\1'11 till dt'n
omyndigcs nästa bör 1·id1c1.1. Han biir
dän·id beakta om den omrndigc är
arkomling ärcn till den eficrlnande
maken. om den illll_l'luligc har sill
hem ho.1 hu11um eller he1111e. hur dc11
0111.rndiges 111bild11ing p/a11cras samt
rilka tillgångar som .ti1111.1 i boet.
Förm_rndaren skall samråda med
örerf(irmrndaren och e11da.1t om dc1111c tillst.rrker begära ski/ic.

5§
Förmyndare. som för omyndig
delägare i dödsbo deltager i bodelning eller skifte, vare pliktig att
inhämta överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning,
såvitt denna ej sker genom lottning.

Förmyndare. som för en omyndig
delägare i dödsbo deltar i bodelning
eller skifte, är skyldig att inhämta
överförmyndarens samtycke till
egendomens fördelning, såvitt denna
ej sker genom lottning.

Avtal, varigenom delägare i boet
mot vederlag, som gives eller utfestes.
övertager den omyndiges /011 i boet,
äge form_vndaren ej ingå utan överformyndarens samt.veke.

Förm_vndaren har ej rätt att utan
överförmyndarens samt.veke ingå
avtal, varigenom annan delägare
mot ersäuning övertar den om_vndiges lott i boet.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1986/87: 86

6§

Vad i 4 och 5 §§ är stadgat om
förmyndares skyldighet i fråga om
bodelning i anledning av dödsfall
skall äga motsi•arande tillämpning,
då.for omyndig bodelning eljest skall
ske.

Vad i 3 och 5 §§ är stadgat om
förmyndares skyldighet i fråga om
bodelning i anledning av dödsfall
skall gälla även i annat fall, då en
omyndig deltar i bodelning.
7§

Inhämtas ej överförmyndarens
samtycke. då detta enligt 2, 3. 5 eller
6 § bort ske, skall vad för sådant fall
är stadgat beträffande förvaltning av
om.rndigs egendom äga motwarande tillämpning.

Inhämtas ej överförmyndarens
samtycke. då detta enligt 2, 4, 5 eller
6 §bort ske, gäller vad för sådant fall
är stadgat beträffande förvaltning av
omJ•ndigas egendom.

8§
Skall av annan anledning än dödsfall bodelning ske för omyndig, vare
förmyndaren pliktig att tillse, att
bouppteckning förrättas så snart ske
kan, samt att därefter ofördröjligen
ingiva avskrift av bouppteckningen
till överförmyndaren. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet. må
avskrift lämnas endast i erforderliga
delar.

Varder dödsbo, däri omyndig äger
del, ej skiftat inom sex månader från
det bouppteckning fömättades, skall
formyndaren, där ej awal träffats om
sammanlevnad i oskiftat bo. inom
nämnda tid till överformyndaren
avgiva redogörelse för det hinder som
mött för skifte, och vare förmyndaren
pliktig att därefter, intill dess skifte
sker eller avtal, varom ovan sägs.
slutes, ai•giva sådan redogörelse var
sjätte månad, där ej överformyndaren bestämmer annan tid.
Slutes för omyndig delägare i dödsbo avtal om samman levnad i oskiftat
ho, vare förmyndaren pliktig att före
den 15 februari varje år till överformyndaren avlämna årsuppgift angående boet, upptagande den behållna
inkomsten under föregående år samt

Skall av annan anledning än dödsfall bodelning ske för en omyndig, är
förmyndaren skyldig att tillse, att
bouppteckning förrättas så snart det
kan ske, samt att därefter ofördröjligen inge avskrift av bouppteckningen
till överförmyndaren. Är bouppteckningen vidlyftig, kan avskrift lämnas
i erforderliga delar.

9§
Har ett dödsbo med omyndig delägare ej skiftats inom sex månader
från det bouppteckningen förrättades
och har ej avtal träffats om gemensam forvaltning av delägarna. skall
form_vndaren inom nämnda tid till
överförmyndaren avge redogörelse
för det hinder som mött för skifte.
Förmyndaren är sk_vldig att därefter,
intill des.s skifte sker eller avtal om
gemensam fon•altning sluts, avge
sådan redogörelse var sjätte månad,
om ej överformyndaren bestämmer
annan tid.
Träffas för omyndig delägare avtal
om gemensam forvaltning är förmyndaren skyldig att före den 15
februari varje år till överformyndaren avlämna ån;uppgift angående
boet, upptagande den behållna inkomsten under föregående år samt en
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en översikt av boets tillgångar och översikt av boets tillgångar och skulsk'Ulder vid årets slut. Möter till följd
der vid årets slut. Möter till följd av
av boets storlek eller av annan orsak boets storlek eller av annan orsak
hinder att inom nämnda tid avlämna
hinder att inom nämnda tid avlämna
årsuppgift. skall inom samma tid årsuppgift, skall inom samma tid
anmälan om hindret göras till över- anmälan om hindret göras till överförmyndaren; och utsätte dnme ny förmyndaren, som skall bestämma
tid. inom vilken förmyndaren har att
ny tid, inom vilken förmyndaren har
ingiva handlingen.
att inge handlingen.
Hai•a underåriga syskon samma
Har underåriga syskon samma förförmyndare. må _f(ir dem gemensam myndare, kan gemensam redogörelse
redogörelse eller årsuppgift avläm- eller årsuppgift avlämnas.f(ir dem.
nas.
10 §
Försummar förmyndaren att i r'..itt
tid ingi1•a bouJ:1pteckning. redogörelse eller årsuppgift efter vad i 8 och
9 §§ sägs. anmäle överförmyndaren
försummelsen hos rätten. och äge
rätten att genom vite tillhålla förmyndaren att fullgöra sitt åliggande.
Innan anmälan giires efier 1•ad n.rss
är sagt, skall överförmyndaren, där
det lämpligen kan ske, erinra förmyndaren om hans skyldighet.

Försummar förmyndaren att i rätt
tid inge bouppteckning. redogörelse
eller års uppgift enligt 8 och 9 §§,skall
överförmyndaren anmäla försummelsen hos rätten. Rätten kan genom
vite till hålla förmyndaren att fullgöra
sitt åliggande. Innan anmälan görs.
skall överförmyndaren, där det
lämpligen kan ske, erinra föm1yndaren om hans skyldighet.

Il §

Förmyndaren äge för vård av
omyndigs rätt i oskifwt dödsbo
åtnjuta skäligt arvode. Träffas avtal
om sammanle1>nad i oskiftat bo. skall
arvodet utgå årligen. Arvodet bestämmes av överförmyndaren och
skall förskjutas av boet.
Fader eller moder, som på grund
av lag är förmyndare, äge ej uppbära
arvode dicr vad i flirsta stycket sägs.
med mindre överförmyndaren med
hänsyn till särskilda omständigheter
lämnar tillstånd därtill.

Förmyndaren har räl/ till skäligt
arvode för vård av en omyndigs rätt i
dödsbo. Träffas avtal om gemensam
fiirvaltning. skall arvodet utgå årligen. Arvodet bestäms av överförmyndaren och skall förskjutas av
boet.
Fader eller moder, som på grund
av lag är förmyndare.får ej uppbära
arvode om inte överförmyndaren
med hänsyn till särskilda omständigheter lämnar tillstånd därtill.

12 §
Är omyndig ende delägaren i dödsbo eller äro underåriga syskon, som
ha1·a gemensam förmyndare, ensamma delägare i osk(fiat ho. skall, om
boet förvalta~ av förmyndaren, a forva ltn ingen ti Ilämpas vad i 15 och 16
kap. stadgas.

Är en omyndig ende delägaren i
dödsbo eller är underåriga syskon,
som har gemensam förmyndare.
ensamma delägare. skall, om boet
förvaltas av förmyndaren. beträffande förvaltningen tillämpas vad i 15
och 16 kap. stadgas.
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15 kap.

H
Aktier och andra v;-irdepaprcr
hiiru. r11n JI' icke kunna med trygghet
till den omyndigcs fördel behållas, al'
firm1·11darc11 forsiiljas, när det lämp-

ligen kan ske.
Fordringar. som icke kunna med
trrgghet till den omrndigcs flirJel
j(irh/iva utestående. hiira m· fhrmr11darl'n .1d snart skl' kan indrivas. liar
fordr•.in tillkommit därigenom att
delägare i o.1kilia1 bo med överför-

myndarens samtycke övertagit den
omyndiges lott i boet. må den.fiirhli1'a utestående, så länge den omyndiges bästa ej därigenom iiventyrns.

Aktier och andra värdepapper .111m
icke med trygghet till den omyndige~
fördel kan behållas. hiir försäljas när
det lämpligen kan ske.
Fordringar som icke hiirfiirbli utestående, skall indrivas så snar/ dl'!
kan ske. Har fordrnn tillkommit
genom att del;igare i dr\Jsho el/n·
annat 'bo med övcrfcirmyndarens
samtycke övertagit den omyndiges
lott i boet. far den flirhli utestående,
så länge den omyndiges bästa ej äventyras därigenom.

16 kap.
2§

När egendom, som skall stå under
förmyndarens förvaltning, första
gången tillfaller underårig skall förmyndaren inom en månad därefter
till överfcirmyndaren ingira förteckning över egendomen. Vardl'r den
som uppnått myndig ålder förklarad
omyndig, skall förmyndaren, inom
tre månader från det förmyndarskapet inskrevs. till överförmyndaren
ingi1•a förteckning över den omyndiges egendom vid tiden för omyndighetsförk la ringen.
Har den omyndige efter den tid
som avses i första stycket erhållit
egendom som skall stå under förmyndarens förvaltning, skall förteckning över denna egendom ingiras till
överförmyndaren inom en månad
därefter.
Ar det andel i osk((ta1 bo som
tillfallit omvndig. skall jörteckning,
mrom ovan siadgas, ingivas först
inom en månad efter det bodelning
eller skifte skett.

När egendom, som skall stå under
fcinnyndarens förvaltning, första
gången tillfaller den underårigc, skall
förmyndaren inom en månad därefter inge förteckning över egendomen
till överförmyndaren. Blir den som
uppnått myndig ålder förklarad
omyndig. skall förmy11daren, inom
tre månader från det förmynderskapet inskrevs, till överförmyndaren
mge förteckning över den omyndiges
egendom vid tiden för omyndighctsförklaringen.
Har den omyndige efter den tid
som avses i första stycket erhållit
egendom som skall stå under förmyndarens förvaltning, skall förteckning över denna egendom inges till
överförmyndaren inom en månad
därefler.
Har andel i di.idsho eller annat bo
tillfallit den omyndige, skall j(irteckningcn inges törst inom en månad
eller det bodelning eller skifte skett.
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17 kap.

5§
Äger den omyndige del i oskiflat
bo, skall överförmyndaren med ledning av bouppteckningen och avgivna årsuppgifter tillse. att förmyndaren väl vårdar den omyndigcs rätt i
boet. Finner överförmyndaren
anledning till anmärkning, skall 1·ad i
3 och 4 §§stadgas äga motsvarande
tillämpning

Äger den omyndige del i dödsbo
eller annat bo. skall överförmyndaren med ledning av bouppteckningen
och avgivna årsuppgifter tillse, att
förmyndaren väl vårdar den omyndiges rätt i boet. Finner överförm~11da
rcn anledning till anmärkning gäller
3 och 4 §§.

18 kap.
2§

Hava förmyndaren eller hans
Har förmyndaren eller dennes
make och den omyndige del i oskiftat make och den omyndige del i oskiftat
dödsbo, skall god man av rätten dödsbo, skall god man av rätten
förordnas att vårda den omyndiges förordnas att vårda den omyndiges
rätt i boet vid boutredningen samt
rätt i boet vid boutredningen så ock
vid bodelning och skifte eller ingåen- vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanle1•nad i de av avtal omfijrvaltningen av dödsosk{{lat ho. God man skall ock förboet. A1>en i annat fall skall god man
ordnas .fbr den omyndige, om eljest å förordnas om sådan rättshandling
hans vägnar rättshandling skallforeskall.f<iretas, vid vilken förmyndaren
tagas. vid vilken förmyndaren, efter enligt 13 kap. 2 § inte har räl/ all
vad i 13 kap. 2 § stadga\, ej äger företräda den omyndige, eller fråga
uppstår om råttegång mellan den
företr.ida den omyndige, eller fråga
uppstår om rättegång mellan den
omyndige och förmyndaren eller
omyndige och förm~11daren eller dennes make eller någon som förhans make eller någon som förmynmyndaren företräder.
daren företräder.
Förekommer i annat fall än i.första
Förekommer i annat fall angelästycket sägs angelägenhet, däri för- genhet, i 1·ilken förmyndaren eller
myndaren eller hans make kan hava dennes make kan ha ett intresse som
ett intresse stridande mot myndling- strider mot myndlingens, skall rätten
ens, .forordne ock rätten god man för forordna god man för den omyndige,
den omyndige, om förmyndaren det om förmyndaren begär det eller det i
begär eller det eljest finnes lämp- annat fall är lämpligt.
ligt.
20 kap.

8§
Beslut eller dom, som i mål om
omyndighetsförklaring eller i ärende
om förmynderskap eller godmanskap enligt denna balk meddelas av

Beslut eller dom, som i mål om
omyndighetsförklaring eller i ärende
om förmynderskap eller godmanskap enligt denna balk meddelas av
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överförmyndaren eller rätten, länder
till efierrä//else utan hinder av all
talan f(ires däremot. Vad som nu har
sagts gäller ej rättens avgörande,
varigenom avtal om sammanlevnad i
osk((tat ho häves eller förmyndare
eller god man dömes till utgivande av
fbrsul/et vite.

överförmyndaren eller rätten, gäller
som lagakraflvunnen dom även om
talan.fors däremot. Deua gäller dock
ej rättens avgörande, varigenom avtal
om gemensamforvaltningav dödsbo
hävs eller en förmyndare eller god
man förpliktas all utge vite.

Prop. 1986/87: 86

I. Denna lag träder i kraft den .....
2. Har avtal enligt 24 kap. ärvdabalken träffats före ikraftträdandet gäller
fortfarande äldre bestämmelser därom.
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5. Förslag till
Lag om ändring i jordabalken
Härigenom föreskrivs i fråga om jordabalken

dels att 12 kap. 47a § skall upphöra att gälla,
dels att 12 kap. 33 och 4 7 §§ samt 20 kap. 7 och 8 §§ska Il ha nedan angivna
lydelse.

Nuvarande lydelw.'

Fiireslagen /.vdelse

12 kap.
33 §
Bestämmelserna i 32 § äger motsvarande tillämpning på hyresrättens
övergång genom bodelning. arv, testamente. bolagsskifte eller liknande
förvärv.
Har hyresrätten till lägenhet, som
varit avsedd att uteslutande eller
huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och
hans make, tillagts maken genom
bodelning eller skifte med anledning

av boskillnad. äktenskapsskillnad
ella h)'resgästcns diid. far dock
maken träda i hyresgästens eller
dödshocts st.'ille. Sådan rätt tillkommer även efterlevande make som är
ensam arvinge efter hyresgästen.
För tid efter det att hyresvärden
underr'.ittats om att hyresrätten tilllagts hyresgästens make enligt andrn
stycket svarar hyresgästen eller hans
dödsbo ej för sina förpliktelser enligt
hyresavtalet. Hyresgästens make svarar jämte hyresgästen el ler hans dödsbo för sådana förpliktelser enligt
avtalet som hänför sig till tiden före
underrättelsen.
Andra och tredje styckena äger
motsvarande tillämpning, när lägenheten hyrts av makar gemensamt.

Andra-fjärde styckena äger mot.warande tillämpning, när någon har
övertagit h.rresräl/ enligt lagen
( 1973:65Jj om ogifia samhoendes
gemensamma hostad.

Har hyresr'.itten till lägenhet, som
varit avsedd att huvudsakligen tjäna
som gemensam bostad för hyresgästen och hans eller hennes make eller
sambo. tillagts maken eller sambon
genom bodelning eller skifte a~·
makars bo. får dock maken eller
sambon tr'.ida i hyresgästens eller, om
denne al'lidit. i dödsboets ställe.
Sådan rätt tillkommer även efterlevande make som är ensam arvinge
efter hyresgästen.
För tid efter det att hyresvärden
underrättats om att hyresrätten tilllagts hyresgästens make eller sambo
enligt andra stycket svarar hyresgästen eller hans eller hennes dödsbo ej
för sina förpliktelserenligt hyresavtalet. Hyresgästens make eller sambo
svarar jämte hyresgästen eller hans
eller hennes dödsbo för sådana förpliktelser enligt avtalet som hänför
sig till tiden före underrättelsen.
Andra och tredje styckena äger
motsvarande tillämpning, när lägenheten hyrts av makar eller sambor
gemensamt.

47 §
Har lägenheten hyrts av flera
gemensamt och har de på grund av

Har lägenheten hyrts av flera
gemensamt och har de på grund av
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uppsägning, som gjorts av en av dem,
ellertill följd av annan omständighet,
som hänför sig till cnda~t en av dem.
ej gemensamt r'citt till förlängning av
hyresavtalct, är mcdhyresgäst berättigad till förlängning, om hyresvärden skäligen kan nöjas med honom
som hyresgäst. Vad som sagts nu
gäller ej när hyresrätten är förverkad
eller hyresavtalet kan uppsägas enligt
28 §utan att likväl hyresvärden uppsagt avtalet på någon av dessa grunder. Är med hyresgästen make till den
som uppsagt avtalet eller eljest föranlett att hyreS!',ästema ej gemensamt
har r'citt till förlängning av avtalet. har
han den rätt som angivits även när
hyresrätten är förverkad på annan
grund än dröjsmål med betalning av
hyra. Detta gällerockså när hyresvärden bringar hyresavtalet att upphöra
på grund av förverkandet.

uppsägning, som gjorts av en av dem,
cl ler till följd av annan omständighet,
som hänför sig till endast en av dem.
ej gemensamt r'citt till förlängning av
hyrcsavtalet. är medhyresgäst berättigad till förlängning, om hyresvärden skäligen kan nöjas med honom
som hyresgäst. Vad som sagts nu
gäller ej när hyresrätten är förverkad
eller hyrcsavtalet kan uppsägas enligt
28 §utan att likväl hyresvärden uppsagt avtalet på någon av des..<;a grunder. Är medhyresgästen make eller
sambo till den som uppsagt avtalet
eller eljest föranlett att hyresgästerna
ej gemensamt har rätt till förlängning
av avtalet, har han eller hon den rätt
som angivits även när hyresrätten är
förverkad på annan grund än dröjsmål med betalning av hyra. Detta
gäller också när hyresvärden bringar
hyresavtalet att upphöra på grund av
förverkandet.
Om hyresgäst, som är gift eller
samboende och vars make eller sambo ej har del i hyresr'cittcn. uppsäger
hyresavtalet eller vidtager annan
åtgärd för att bringa det att upphöra
eller om han i annat fall ej har r'citt till
förlängning av avtalet, är maken eller
samhon. om han eller hon har sin
bostad i lägenheten. berättigad till
förlängning, såvida hyresvärden skäligen kan nöjas med honom eller
henne som hyresgäst. Vad som sagts
nu gäller också när hyresvärden uppsagt hyrcsavtalet att upphöra på
grund av förverkande eller förhållande som avses i 28 §. Bestämmelserna i
48 §, 49 § första och tredje styckena
och 50-53 §§ om hyresgäst äger tilllämpning även i fråga om hyresgästs
make eller sambo.
Förlänges hyrcsavtal i fall som
avses i andra stycket, svarar båda
makarna eller samboma for förpliktelserna enligt avtalet for tiden före
förlängningen, om ej annat avtalas
med hyresvärden.

Om hyresgäst, som är gift och var.;
make ej har del i hyresr'citten, uppsäger hyresavtalet eller vidtager annan
åtgärd för att bringa det att upphöra
eller om han i annat fall ej har r'citt till
förlängning av avtalet. är maken. om
han har sin bostad i lägenheten.
berättigad till forlängning. såvida
hyresvärden skäligen kan nöjas med
honom som hyresgäst. Vad som sagts
nu gäller också när hyresvärden uppsagt hyresavtalet att upphör.i på
grund av förverkande eller förhållande som avses i 28 §. Bestämmelserna i
48 §. 49 § första och tredje styckena
och 50-53 §§ om hyresgäst äger tilllämpning även i fråga om hyresgästs
make.

Förlänges hyresavtal i fall som
avses i andra stycket, svarar båda
makarna for förpliktelserna enligt
avtalet for tiden före förlängningen.
om ej annat avtalas med hyresvärden.

Prop. 1986/87: 86
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20 kap.
7§
Förekommer icke omständighet som avses i 6 §, skall lagfartsansökan
förklaras vilande. om
I. vid köp. hyte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen
icke är styrkt av två vittnen och överlåtelsen ej skett genom statlig
myndighet,
2. tangesmannen ej har lagfart och fall som avses i 9 §icke föreligger,
3. rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten eller
om bättre rätt till denna.
4. lagfart sökes på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu icke
vunnit laga kraft,
S. vid förvärv genom legat detta ej utgivits,
6. vid förvärv på exekutiv försiiljning köpebrev ej utfärdats eller vid
expropriation eller liknande tvångsförvärv inlösen ej fullbordats,
7. vid överlåtelse iii·erlataren är
g1fl och.förvärvet enligt gifiermålsbalkcns bestämmelser är beroende av
andra makens samtycke.

7. vid överlåtelse fiin·ärvet enligt
äktenskapsbalkens bestämmelser är
beroende av ö1·erlåtarens makes eller
sambos samtycke. dock all vad som
nu har sagts om samtycke ai• sambo
gäller endast om anteckning skell all
fastigheten wgör for samborna gemensam bostad,

8. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens
bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,
9. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbildning,
10. vid köp eller byte förvärvet är beroende av att förköp ej sker eller vid
förköp detta ej är fullbordat.
11. förvärvet i annat fall enligt lag är beroende av domstols eller annan
myndighets tillstånd,
12. förvärvet är beroende av villkoroch, i fråga om gåva, villkoret avser viss
tid som ej överstiger två år från den dag då gåvohandlingen upprättades.

8§
Har lagfartsansökan förklarats vilande på den grund att överlåtarens
underskrift på fångeshandlingen icke är styrkt av två vittnen, skall överlåtaren
föreläggas att inom viss tid väcka talan vid domstol, om han anser att förvärvet
är ogiltigt. Efterkommes ej föreläggandet, utgör bristen i fråga om bevillning
icke hinder mot lagfart. Erinran om detta skall intagas i föreläggandet.
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Har lag(artsansökan.fiirklarats vilande på den grund all samhos samtycke till överlåtelsen ej lämnats.
skall vad som säxs ifbrsta strcket om
ö1·erlåtaren och hristen i fraxa om
he1•illning gälla den vars samtycke
enlixt anteckning i jastighetshoken
erfordras och bristen ifråga om samtycke.

Denna lag träder i kraft den .....
,X.Idre lag gäller fortfarande om samlevnaden mellan sambor har upplösts
eller överlåtelsen ägt rum före ikraftträdandet.
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Lag om ändring i rättegångsbalken
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Härigenom föreskrivs att 10 kap. 9 ~ rättegångsbalken skall ha nedan
angivna lydelse.

Nuvarande l_l'del>c

Föreslagen lydelse
10 kap.

9§
T1·ist om an• eller testamente eller
om bodelning mellan arvingar och
e.fierlevandl' make skall upptagas av
den rätt. ddr den diide skolat svara i
11·istemål i allmänhet.

Tvist om hodelning mellan makar
eller sambor skall upptas ar den räll
där endera skall svara i fl'isremål i
allmiinhet. Har endera al'lidit. skall
tvist om bodelning mellan arl'ingar1w och den c/icrlcmndc uppras ar
den räl/ där den diidc hGLica// sl'llra i
11·istemål i allmänhel. Delsamma
gäller 11•i.11 om an eller /estamenw
Finns (i hchiirig domstol enlig! vad
som har sagts 1111, upptas malet al'
Stock.holm.1· tingsrätt.

1\•ist om bodelning mellan makar
i anledning al' boskillnad eller äktensk.apsskillnad skall upptagas al' den
rätt. där mannen skall smra i trisremål i allmdnhet. eller. om mannen 1-'.i
är skyldig att i sådant mål svara 1•icl
wensk. domstol. där hustrun s1•arar i
sådant mål.
Finnes i mål. som al'ses i denna
paragraf ä behörig domstol enligt
1·ad nu är sagt. upptages målet ar
Stockholms tingsrätt.

Trots vad som sägs i.finta styckl'I
skall klander mor bodelning som har
./r'.irräl/ats ar hodclnings/(irräl/arc
upptas m· den rät/ som har.fiirordnat
denne. Detsamma gäller klander mot
arrsk!fic som .flirrät/llt.1 ar skiticsman.

Denna lag träder i kraft den .....
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7. Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1904 nr 48 s. 1) om samäganderätt

Prop. 1986/87: 86

Härigenom föreskrivs att 19 §lagen ( 1904 nr48 s. I )om samägander.itt skall
ha nedan angivna lydelse.
Fiirl'slagl'n lyddst'

Nuvarande /.l'dt!l.H•

19 §
Vad i denna /af!..finnes stad!!,al ä!!,e
tillämpning å sådan samfällighet,
som avses i lagen ( 1973: 1150) om
förvaltning av samfälligheter, eller å
sådan allmänning, som avses i lagen
(1952:166) om häradsallmänningar
eller lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och IJdlama;
ej heller i·are i nå~M .fall lagens
fiireskr/(ter tillämpliga i fråga om
bildande av jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av
fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast
en fastighet hörande fisket.
l'/

Denna /af< är ej tillämplig på
makars eller samhors hos1ad eller
hohag som kan hlifiircmil/fi'ir hoddninK enli!!,t äk1enskapsha/ken. Den
gäller ej heller sådan samfällighet
som avses i lagen ( 1973: 1150) om
. förvaltning av samfälligheter eller
sådan allmänning som avses i lagen
(1952:166) om häradsallmänningar
eller lagen (1952:167) om allmänning,sskogar i Norrland och Dalarna,
ej heller i fråga om bildande av
jaktvårdsområde, bestående av bara
en fastighet. eller av fiskevårdsområde, omfattande hara en fastighet eller
det till hara en fastighet hörande
fisket.

Beträffande egendomsgemenskap mellan äkta makar eller delägare i oskift
dödsbo eller dem, som äro i bolag samman eller äro redare i samma fartyg eller
deltagare i samma gruvrörelse, gäller vad därom är särskilt stadgat.
Vad i 15 kap. 16 §föräldrabalken stadgas skall ej äga tillämpning i fråga om
försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom, vari omyndig äger
del.

Denna lag träder i kraft den .....

159

8. Förslag till
Lag om ändring i konkurslagen (1921 :225)

Prop. 1986/87: 86

Härigenom föreskrivs att 32 § konkurslagen ( 1921 :225) skall ha nedan
angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen l_vdelse
32 §

Bodelning mellan gäldenären och
hans make eller dennes dödsbo. vid
vilken gäldenären efiergivit sin rätt i
avsevärd mån eller låtit egendom
.frångå sig mot att fordran mot honom
utlagts på hans lott. går i motsvarande mån åter. om bodelningshandlingen kommit in till rätten senare än
två år fore fristdagen och det icke
visas all gäkknären efier bodelningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade
hans skulder.

Bodelning mellan gäldenären och
dennes make eller sambo. vid vilken
gäldenären i avsevärd mån efiergivit
sin rätt. går i motsvarande mån åter.
Detsamma gäller om gäldenären vid
bodelning med sin make låtit egendom frångå sig mot att fordran mot
honom eller henne utlagts på hans
eller hennes lott. En bodelning skall
dock ej gå åter. om det visas att
gäldenären efter bodelningen hade
kvar utmätningsbar egendom som
uppenban motsvarade hans eller
hennes skulder, ej heller om bodelningen forrättats mellan makar och
bodelningshandlingen getts in till
rätten mer än två år fore fristdagen.
Vad i.f(irsta st.veke! sägs om bodelnin!( mellan gäldenären och dennes
make eller sambo gäller. när maken
eller sambon är död. bodelning mellan Käldenären och mak~ns elk·r
sambons arvingar och zmi1•ersella
testamentstagare.

Denna lag träder i kraft den .....
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9. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Prop. 1986/87: 86

Härigenom fåreskrivs i fråga om lagen (1927:77) om försäkringsavtal
dels att 3, I03, I04--105, 116 och 122 §§ skall ha nedan angivna lydelse.
del~ att i lagen skall införas två nya paragrafer, I 03a §och I I 5a §.av nedan
angivna lydelse.

Föresla{ten /_\'de/se

Nuvarande lydelse
3§

Avviker.försäkringwillkorfrån hes1ämmel.1e i denna lag, l'Gre det ej
hinder/c'ir 1•i/lkore1s tillämpning, med
mindre sådam i lagen angives.
Överlåtelse. pan1sättning, fnrmånslagar!Orordnandc eller annat
_!Orfogande över försäkring är utan
verkan om f(jr(ogandet ske/I i strid
mot försäkringsvillkor, som enligt
kommunalskattelagen ( 1928:370)
skall intagas i försäkringsavtalet.
Förbud mot överlåtelse skall dock ej
utgöra hinder mot utmätning eller
överlåtelse vid ackord eller konkurs i
vidare mån än sådant hinder föreligger på grund av vad eljest föreskrivits
i lag eller annan författning.

Avviker el/ ./Vrsäkring.l"l'illkor från
någon heslämmelse i denna lag,
lllf:Ördet ill/e hinder mot lillämpning
av l'illkoret, om inte sådant anges i
lagen.
Ell formånstagar.förordnande enligt denna lag är utan verkan i den
mån del står i strid mot försäkring;;villkor, som enligt kommunalskattelagen (1928:370) skall /as in i försäkringsavtalet. Detsamma gäller överlåtelse. pantsättning och annat för.fogande över en .forsäkring. Förbud
mot överlåtelse skall dock inte utgöra
hinder mot utmätning eller överlåtelse vid ackord eller konkurs i vidare
mån än sådant hinder föreligger på
grund av vad som annars har föreskrivits i lag eller annan författning.

103 §
Förordnande om förmånstagares insättande eller återkallelse av sådant
förordnande skall, för att vara gällande, skriftligen meddelas försäkring;;givaren eller ock genom dennes försorg antingen intagas i fårsäkringsbrevet eller
därå antecknas.

Försäkringstagaren är skyldig au
underrätta sin make om han insätler
eller lllesluter maken som formånstaga re. Försäkringsgivar{!n är skyldig au på Jör_frågan underräua
maken i vilkl·n omfallning maken är
formånstagare.
103a §

Finns intt• formånstagarforordnande och gäller forsäkringen på
ägarens liv, skall vid hans död såsom
formånstagar/Orordnande gälla, att
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Fiireslagen l_vdelse

Nuvarande lydelse

Prop. 1986/87: 86

_tjjrsäkrin!(.~beloppet

skall tillfalla
hans make eller. om han inte e.fierlämnar make. hans arvingar och
unil'ersella testamentstagare au .fördelas mellan dem som om det ingå/I i
kvarlåtenskapen.
I ad iforsta stycket sägs om efierlerande makes rä/l till Jursäkringshe/opp skall inte tillämpas när mål om
äktenskapsskillnad pågick l'id fiirsäkringstagarens död.

104 §
Ar/lirmanstagare insa11. sknllförsäkringshelopp. som utfaller efier
flirsäkringstagarens död. ej ingå i
dennes krar/atenskap.
Har fl.irsäkringstagaren e_fierlämnat make eller bröstan'inge och hade
.fvrordnandet kunnat återkallas av
.flirsäkringstagaren. skall fiirsäkringsheloppet vid beräkningen m·
dödshodelägares gijiorätt. rätt enligt
I 3 kap. I 2 -~·andra st.vcket g((termålshalkcn. räl/ till vederlag eller räl/ till
!agio/I behandlas som om beloppet
hade tillhört boet och tillagts
.formiinstagarf'n genom testamente.

Försäkring ellerförsäk ringsbelopp
som 1•idfbrsäkringstagare11s diid tillfaller en ll.irmanstagare ingår inte i
fiirsäkringstagarens krarlatenskap.
Inträffade dödsfallet sedan der
dömts till skillnad i.försäkring~taga
rens äkrenskap eller talan därom
väckrs och kan fbrsäkringsragarens
make inte få w sin vid bodelningen
beräknade andel därför all j(irsäkringen eller .forsäkringsbeloppet till.fal/er annan som _tormånsragare. är
denne skyldig all avsrå l'Gd som
(a11as .

I fråga om tiänstegrupp/ivfvrsäkring skall andra stycket dock ej tilllämpas på helopp som pa gnmd m·
_f(irsäkringen til(faller en make eller
med make likställd person eller
någon bröstan-inge.

Om rätt för en avliden försäkringstagares borgenärer att i visst fall hålla sig
· till försäkringsbeloppet finns bestämmelser i 116 §andra stycket.

!05 §
Vid tolkning av bestämmelser om förmånstagares rätt till försäkringsbelopp, som utfaller efter försäkringstagarens död, skall, där ej annat framgår av
omständigheterna, iakttagas följande:
Har försäkringstagaren betecknat
sin make såsom förmånstagare, skall,
där han vid sin död var omgift,
förordnandet gälla till förmån för

Har försäkringstagaren betecknat
sin make såsom förmånstagare, skall,
där han vid sin död var omgift,
förordnandet gälla till förmån för
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Nin•arandc lydelse

Fiireslagen lydelse

den, me.d vilken han då levde i äktenskap.

den, med vilken han då levde i äktenskap. Förordnandet skall anses flirfallet om mål om äktenskapsskilhiad
pågick vid j(irsäkringstagarens död.

Prop. 1986/87: 86

Äro försäkringstagarens barn insatta såsom förmånstagare, skall förordnandet gälla till förmån för bröstarvinge och, där nera sådana förmånstagare
finnas, envar av dem äga del i försäkringsbeloppet eller de grunder, som gälla i
fråga om arvsrätt efter försäkringstagaren.
Har försäkringstagaren
insatt
make och barn såsom förmånstagare,
skall, såframt flera form!mstagare
.finnas, envar av dem taga del i fiirsäkringsbe/oppet efier de grund('T".
som vid dödsfall gälla i fråga om
bodelning och om sådan fermånstagares arvsrätt.
ho försäkringstagart'ns arvingar
insatta såsom fö;mår.stagare, tage
envar av dem del iforsäkringsheloppet efter de grunder, som gälla i fråga
om arvsrätt efter försäkringstagaren.

Har försäkringstagaren
insatt
make och barn såsom förmånstagare,
skall, halva jlirsäkringsbeloppet tillfalla maken och andra hii(fien hriJstan•ingarna att fbrdclas mellan dem
på sätt anges ifiiregåendc stycke.

Å·r försäkringstagarens arvingar insatta såsom förmånstagare, skal/försäkringsbeloppet fördelas efter de
grunder, som gälk•r i fråga om
arvsrätt efter försäkringstagaren.
Efierlämnar fersäkringstagaren
make och en eller flera bröstarvingar
skall en tredjedel a1' beloppet til(/älla
maken och återstoden bröstarvingarna.

l 15a§
Färsäkringsgivarcn är inte skyldig
betala jorsäkringsbelopp till en
fermånstagare om forsäkringsgfraren t'.fter forsäkringsfallet i god tro
redan har hetalat ut hclopper till
någon som .fi-amståll som heriittigad.

au

116 §
Är försäkring tagen å försäkringstagarens eller hans makes liv, må rätt, som
på grund av försäkringsavtalet tillkommer endera av dem, ej tagas i mät för
någonderas gäld, utan så är att enligt avtalet premiebetalningen skall vara
fullgjord under en tid understigande tio år eller under något år erlagts premie,
som uppgår till mer än en femtedel av sammanlagda beloppet av de premier.
som skolat erläggas därest premiebetalningen lika fördelats på tio år från
avtalets slutande. Har försäkringen tagits endast för dödsfall. må den på avtalet
grundade rätten dock icke i något fall tagas i mät för sådan gäld, me.d mindre
premiebetalningen under något år överstigit två gånger den premie som skolat
erläggas, därest försäkringen tagits vid början av det året och försäkring.'>beloppet skolat utbetalas endast om den försäkrade dött under samma år.
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Nul'Grandc lydelse

Föreslagen lydelse

Är i _tall. då rätt på grund av
livförsäkringsavtal må tagas i mät,
_förmånstagare insal/ wan attforsäkringstagaren gent emot honom forbundit sig att låta förordnandet stå
vid makt, äge efter försäkringstagarens död dennes borgenärer, i den
mån deras fordringar ej kunna utgå
ur kvarlåtenskapen, samma rätt till
försäkringsbeloppet som de skulle
hava ägt om det tillagts förmånstagaren genom testamente.

Har. då rätt på grund av livförsäkringsavtal må tagas i mät, forsäkringstagaren ej gent emotfiimtånstagaren förbundit sig att låta förordnandet stå vid makt, äge efter försäkringstagarens död dennes borgenärer,
i den mån deras fordringar ej kunna
utgå ur kvarlåtenskapen, samma rätt
till försäkring;beloppet som de skulle
hava ägt om det tillagts förmånstagaren genom testamente.

Prop. 1986/87: 86

122 §
Vad i /02. 103. 105 och 106 §§samt
104 § fiirsta st_vckt't är för livförsäkring stadgat beträffande förmånstagare skall äga motsvarande tillämpning, när fråga är om olycksfalls- eller
sjukförsäkring.

Vad i 102-106 §§och 11 Sa§ är för
livförsäkring stadgat beträffande förmånstagare skall äga motsvarande
tillämpning. när fråga är om olycksfalls- eller sjukförsäkring.

Denna lag träder i kraft den .....
Äldre lag gäller fortfarande om försäkringstagaren avlidit före ikraftträdandet.
övergångsbestämmelserna till lagen (1975: 1353) om ändring i 3 §lagen om
försäkringsavtal skall fortfarande gälla.
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10. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden

Prop. 1986/87: 86

Härigenom föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (1928:281) om allmänna
ap;sfonden skall ha nedan angivna lydelse.

·Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Den egendom, som i arv tillfaller
allmänna arvsfonden, så ock egendom. som må til(falla fonden genom
gåva eller testamente, skall utan sammanblandning med andra medel förvaltas av kammarkollegiet såsom en
särskild fond för främjande av vård
och uppfostran av barn och ungdom
samt omsorg om handikappade.

Den egendom, som i arv tillfaller
allmänna arvsfonden, samt egendom. som tillfaller fonden genom
gåva. testamente ellerfbrmånstagarförordnande. skall utan sammanblandning med andra medel förvaltas
av kammarkollegiet såsom en särskild fond för främjande av vård och
uppfostran av barn och ungdom samt
omsorg om handikappade.

Av medel, som under ett räkenskapsår influtit, skall vid årets utgång en
tiondel läggas till fonden. Återstoden skall jämte årets avkastning från och
med nästföljande år vara tillgänglig för utdelning.

5§
Arv, som har tillfallit fonden, får helt eller delvis avstås till annan, om det
med hänsyn till uttalanden av arvlåtaren eller andra särskilda omständigheter
kan anses överensstämma med arvlåtarens yttf"rsta vilja. Även i annat fall får
arv avstås till arvlåtarens släkting eller annan person som har stått arvlåtaren
nära. om det kan anses billigt. Arv som utgörs av egendom, vilken är av
väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från natur- eller
kulturvårdssynpunkt, får avstås till juridisk person som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt.
Beslut om avstående av arv fattas av regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande. av kammarkollegiet. Utan riksdagens tillstånd tar beslut ej
fattas om att till någon avstå egendom till ett värde överstigande 200 000
kronor.
Vill någon att arv som tillfallit fonden skall helt eller delvis avstås skall han
inge sin ansökan till länsstyrelsen i det län där den döde senast haft sitt
hemvist. Det åligger länsstyrelsen att genast underrätta kammarkollegiet om
ansökningen samt, efter verkställd utredning, till kollegiet insända handlingarna i ärendet jämte eget utlåtande. Kollegiet har att, jämte eget yttrande,
insända handlingarna till regeringen, om inte kollegiet äger besluta i
ärendet.

Bestämmelserna i de _föregående
strckena skall äga motn-arande tilflämpning närförsäkringshelopp tillfaller allmänna ar\'sfonden såsom
.fiirmånstagare enligt /03a § lagen
r1927:77) om j(irsäkring.1a1·taf.
Denna lag träder i kraft den .....
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11. Förslag till
Lag om ändring i komrnunalskattelagen (1928:370)

Prop. 1986/87: 86

Härigenom föreskrivs att sextonde stycket under I. i anvisnmg,-ima till 31 §
kommunalskattelagen Il 928:370) skall ha nedan angivna lydelse.

N11va randc lydelse

Fiircslagcn l,rdelse

Ny ägare till pensionförsäkring
skall omedelbart underr'.itta fcirsäkringsgivaren om förvärvet av försäkringen. Återköp av pensionsförsäkring fär utan hinder av bestämmelserna i denna lag ske om det tt:kniska
återköpsvärdet uppgår till högst
I 0 000 kronor eller om särskilda skäl
föreligger och tiksskatteverket på siirskild ansökan medger det.

Ny ägare till pensionsförsäkring
skall omedelbart undcrriitta försäkringsgivaren om förvärvet av försäkringen. Återköp av pensionsförsäkring får utan hinder av bestämmelserna i denna lag ske om det tekniska
återköpsvärdet uppgår till högst
I0 000 kronor eller om särskilda skäl
föreligger och riksskal!e\'crkct på särskild ansökan medger det. .·iicrkc'ip
,tiir (>('/.;sii ske i den man del cr/i>rdras
för all fl.irsäkri11gsg1l'arc11 c11/ig1 JJ
kap. 5 ,1:; äkre11.1kapshalke11 .1kall
kunna ärerhcrala premier.

Denna lag träder i kraft den .....

166

12. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser
om gåva

Prop. 1986/87: 86

Härigenom föreskrivs att 6 §lagen ( 1936:83) angående vissa utfästelser om
gåva skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Nul'arande lydelse

6§
Om u~fästelse a1· tro/ol'ad eller
make all under äktenskapet till
andra maken utgiva penningar eller
annat stadgas i gifiermålshalken.
Angående utfästelse om gåva som
icke må göras gällande under givarens livstid stadgas i lagen om
an·sal'/al.

Bestämmelser om de gåmr mellan
makar som får åberopas mot gil'Grens borgenärer .finns i äktenskapsbalken.
Angående utfästelse om gåva som
inte.får göras gällande under givarens
livstid finns hestämmelser i ändabalken.

Dennna lag träder i kraft den .....
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14. Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1946:807) om handläggning av domstolsärenden

Prop. 1986/87: 86

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen ( 1946:807) om handläggning av domstolsärenden skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande /}'de/se

Föreslagen /ydel1·e

6§
Underrätt är vid handläggning av ärende domför med en lagfaren domare.
om ej annat följer av vad som föreskrives nedan i denna paragraf.
Vid annan handläggning än som
sägs i 3 eller 4 §skall rätten hava den
sammansällning som anges i tredje
stycket.
om ärendet är tvistigt.
om eljest särskild anledning föreligger därtill, eller
om ärendet angår
I. medgivande till äktenskap enligt 2 kap. 2 § giftermålshalken eller

Vid annan handläggning än som
sägs i 3 eller 4 § skall rätten ha den
sammansättning som an~s i tredje
stycket,
om ärendet är tvistigt,
om eljest särskild anledning föreligger därtill, eller
om ärendet angår
1. tillstånd till äktenskap enligt 2
kap. 2 § äktenskapsbalkcn.

till åtgärd beträffande makars
egendom enliKt 6 kap. 6 § nämnda
balk eller forordnande angående
sådan egendoms forvaltning i andra
fåll.
2. talan mot överförmyndares beslut,
3. nedsättning av bolags aktiekapital eller grundfond, tillstånd till
vinstutdelning i bolag, skyldighet för
bolag eller förening att träda i likvidation, förordnande eller entledigande av likvidator eller tillstånd till
försäljning av egendom under likvidation eller till fusion,
4. förvaltning av stiftelse, eller
5. tillstånd till vi§ förvaltningsåtgärd i annat fall än som avses ovan i
detta stycke.
I fall som avses i andra stycket skall
rätten bestå av en lagfaren domare
och nämnd, när ärendet skall prövas
enligt xi/iermälsbalken eller föräld-

2. talan mot överförmyndares beslut,
3. nedsättning av bolags aktiekapital eller grundfond, tillstånd till
vinstutdelning i bolag, skyldighet för
bolag eller förening att träda i likvidation. förordnande eller entledigande av likvidator eller tillstånd till
förr.äljning av egendom under likvidation eller till fusion,
4. förvaltning av stiftelse, eller
5. tillstånd till viss förvaltningsåtgärd i annat fall än som avses ovan i
detta stycke.
I fall som avses i andra stycket skall
rätten bestå av en lagfaren domare
och nämnd, när ärendet skall prövas
enligt äktenskapsbalken eller för-
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Nuvarande

lydel~e

rabalken, samt eljest av minst tre och
högst fyra lagfarna domare. Har
nämnd säte i rätten äf(cr i 5 kap. :!9
och JO .1i.~ g1/(crmdlshalken mot.11•arandc tillämpning.

Föreslagen lydelse

Prop. 1986/87: 86

äldrabalken, samt eljest av minst tre
och hög~1 fyra lagfarna domare. Har
nämnd säte i rätten gäller 14 kap.
i 7-19 .~}· äktenskapshalken.

Denna lag träder i kraft den .....
Har ansökan i ärendet gjorts före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre
lag.
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15. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1948:433) om försäkringsrörelse

Prop. 1986/87: 86

Härigenom föreskrivs att 340a § lagen ( 1948:433) om fcirsäkringsrörelse
skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydel5e

Nuvarande lydelse

340a §
Personuppgift. som införts i personregister som avses i datalagen
( 1973:289) och som angiver att försäkringstagare vidtagit dispositioner
beträffande i framtiden utfallande
försäkringsbelopp till förmån för
annan. må ej utlämnas till denne.

Personuppgift. som införts i personregister som avses i datalagen
(1973:289) och som angiver att försäkringstagare vidtagit dispositioner
beträffande i framtiden utfallande
försäkringsbelopp till förmån för
annan, må ej utlämnas till denne.
Vad nu sag1s gäller inte om personuppgifien aner .fiirsäkringstagarens
make.

Denna lag träder ikraft den .....
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16. Förslag till
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Prop. 1986/87: 86

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen ( 1970:988)
skall ha nedan angivna lydelse.

Nurarande lydcl.1e

Fiireslagen lydelse
12 kap.

2§
Utan hinder ar rillkoren i I§ jlir
.fastigheter som tillhör äkta makar
m r.flir sig eller innehas med olika räl/
i äktenskapet sammanläggas. om
makarna 1ri{{far avtal om sin räl/ i
den.fastighet som hildas genom sammanläggningen. Sadant a1•wl skall
11pprä11as i samma form som äktenskap.~fvrord. Tillhör fastigheterna
ena maken som enskild egendom och
som g1/iorä/lJgods. skall gl'nom a1·talet bestämmas au den nybildade fastigheten i sin helhet skall vara den
makens enskilda egendom eller g!ftorä//sgods. Tillhör fasrighetcrna
makarna 1-ar .för sig, skall bestämmas all makarna skall äga var sin
andel i den nybildade .fasrigheten
som enskild egendom eller g(fioräl/sgods. Vardera makens andel skall
utgöra hälften. om ej annat avwlats.
lnnefallar avtalet gåva. äger 8 kap.
5 _!i gi/iermålshalken motsmrande
tillämpning
Fasrighcr som make fåll i garn a1·
annan än andra maken med 1·illkor
all den skall 1•ara hans enskilda
egendom eller som make erhållit
genom 1es1t1menre med sådan/ villkor eller som til((allir make i an· och
om vilken an·låtaren genom restamente meddelar sådan fi.ireskr!ft far
ingå i sammanläggning med stöd a1·
a1·1alsom a1•ses i.fhrsra stycke! endast
om den nybildade .fasrigheren en/igr
arta ler skall vara den makens enskilda egendom.

Denna lag tr'åder i kraft den ..... .

Fastigheter som tillhör makar.far,
ll/an hinder av all de icke har samme
ägare, sammanlägga1-, om makarna
trä_ffar awal nm sin rätt i denfas1ighe1
som bildas genom sammanläggningen. Siidant awal skall upprällas
skri/i/igen och undertecknas a1· makarna. I avtalet skall makarna
bestämma vilken andel som skall
rillkomma l'Qrdera maken i den
nybildade fastigheten.
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17. Förslag till
Kungörelse om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762)

Prop. 1986/87: 86

Härigenom föreskrivs att 23 § fastighetsbildning;kungörelsen ( 1971 :762)
skall ha nedan angivna lydelse.

Nui•arande /.vdelse
23
Har avtal träffats enligt 12 kap. 2 §
fastighetsbildningslagen ( 1970:988),
skall fastighetsregistermyndigheten,
när uppgift om sammanläggningen
införts i fastighetsregistret, sända
bestyrkt avskrift av avtalet med angivande av makarnas namn, yrke och
hemvist till de11 myndighet som för
äktenskapsregistret. Sådan avskr!ft
skall också sändas till domstol som
a1·ses i 8 kap. 11 § giftermålsbalken
för att tagas in i houppteckningsprotokollet. Innefattar avtalet gå1•a, skall
fastighetsregisterm}'ndigheten dessutom genast låta införa kungörelse
om avtalet i Post- och Inrikes Tidningar och i ortstidning.
FastighetsbildningsmJmdigheten
skall i beslutet om sammanläggning
yttra sig om humvida avtalet innefattar gåva.

Föreslagen lydelse
§
Har avtal träffats enligt 12 kap. 2 §
fastighetsbildn ingslagen ( 1970:988)
skall fastighetsregistermyndigheten,
när uppgift om sammanläggningen
införts i fastighetsregistret, sända
bestyrk1 avskrift av avtalet med angivande av makarnas namn, yrke,
hemvist och personnummer till
tingsrätten fiir registrering enligt 16
kap. äktenskapsbalken.

Denna kungörelse träder i kraft den ..... .
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Bilaga 2

Prop. 1986/87: 86

Lagrådsremissens lagförslag
1 Förslag till
Lag om införande av äktenskapsbalken
Härigenom föreskrivs följande.

Ikraftträdande m. m.
1§

Äktenskapsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

2 § Genom äktenskapsbalkcn upphävs, med den begränsning som följer
av denna lag. giftermålsbalken i Sveriges rikes lag och lagen ( 1959: 157)
med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad.
3 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har
ersatts genom best~immelser i äktenskapsbalkcn. skall i stället de nya
bestämmelserna tillämpas.

Tillämpning av övergångsbestämmelser till vissa lagar om ändring i
giftermålsbalken
4 § Tredje stycket i övergångsbestämmelserna till lagen ( 1970:999) om
ändring i gifterrnålsbalken skall fortfarande gälla.
5 § Punkt 5 fjärde stycket i övergångsbestämmelserna till lagen
(1973: 645) om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla, såvitt
gäller verkan av hemskillnad.
6 § Punkterna 2 och 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1978:854)
om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla.
Bidragsskyldighet som har bestämts enligt iildre bestämmelser skall
dock fullgöras enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. För bidragsskyldighet som har bestämts enligt äldre bestämmelser gäller i fråga om jämkning äktenskapsbalken.
7 § Övergångsbestämmelsen till lagen ( 1981: 360) om ändring i giftermålsbalken skall fortfarande gälla.

Övergångsbestämmelser till 7 och 8 kap. äktenskapsbalken
8 § Har en make före ikraftträdandet förfogat över sin egendom utan den
andra makens samtycke, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om
åtgärdens giltighet och den tid inom vilken klander skall väckas. Detsamma gäller beträffande förfoganden efter ikraftträdandet, om bodelning
skall ske enligt äldre bestämmelser.
9 § Har före ikraftträdandet ett äktenskapsförord getts in till domstol för
registrering, skall registreringen ske enligt bestämmelserna i giftermålsbalken.
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~ Om en gåvohandling som har upprättats före ikraftträdandet ge:> in
till domstol för registrering efter ikraftträdandet, skall gåvan registreras
enligt bestämmelserna i iikten~kapsbalken.
Har trolovade uppriitlat ett iiktcnskapsförord som inncbiir att en gåva
skall tillfalla en av dem vid äktenskapets ingäende och har de gift sig före
ikrafttriidandet. blir gåvan gällande inom den tid som anges i 8 kap. 12 ~
första meningen giftermålsbalken iiven om äktenskapsförordet ges in till
tingsriitten dter ikraftträdandet. I sfadana fall skall registrering ske enligt
bestämmelserna i giftermålsbalken.
Har den ena maken före ikrafttrii<landet gett den andra maken en gåva
som enligt äldre bestämmelser har krävt äktenskapsförord. skall äldre
bestimmelser tillämpas i fraga lln1 den andra makens ansvar för givarens
skuld.

10

Prop. 1986/87: 86

Övergångshestämmelser till 9-13 kap. äktenskapsbalken
Il § Har före ikraftträdandet talan om äktenskapsskillnad väckts eller
den ena maken avlidit. skall äldre bestiimmelser om bodelning tillämpas.
Om ett mål om iiktenskapsskillnad pågår och en make begär bodelning,
skall sådan dock förriittas genast. I fri1ga om verkan av en sådan bodelning
när målet inte leder till äktenskapsskillnad skall bestiimmeberna i ~ikten
skapsbalken tillämpas.

*

12
Har ansökan om boskillnad gjorts före ikraftträdandet. skall iildre
bestämmelser tilliimpas.

Övergångsbestämmelse till 14 kap. äklenskapsbalken

*

13
Har mål som avses i 14 kap. äktenskapsbalken inletts i en domstol
före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om förfarandet.

Övergångsbestämmelse till 16 kap. äktenskapsbalken
14 § Har ett äktenskapsförord registrerats enligt bestämmelserna i giftermalsbalken, far äktenskapsförordet efter ikraftträdandet inte förklaras
ogiltigt på den grunden att rätten inte var behörig enligt iildre bestämmelser.

Särskilda bestämmelser om äktenskap som har ingåtts före år 1921
15 § Lagen ( 1920:406) om införande av nya giftermålsbalken skall fortfarande gälla för äktenskap som har ingåtts före år 1921. om inte annat sägs i
det följande. I de fall då det i den lagen anges att föreskrifter i nya
giftermålsbalken skall tillämpas och dessa har ersatts av bestämmelser i
äktenskapsbalken. skall i stället äktenskapsbalkens bestämmelser tillämpas.

*

16
Då skifte sker av makarnas bo, skall den make som bä't behöver
deras gemensamma bostad ha rätt att få denna. Om egendomen tillhör den
andra maken enskilt. gäller detta dock inte om egendomen har tillfallit
denne genom gåva, arv eller testamente med villkor att den skall tillhöra
maken enskilt. En fi.irutsättning för att en make skall fä överta en bostad
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som tillhör den andra maken är vidare att ett s~!dant övertagande även med
hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses ~käligt.
Vad som sägs i första qycket om ho<.taden giillcr även makarnas gemensamma bohag.
Beträffande vad som avses med makarnas gemensamma bostad och
bohag g~iller 7 kap. 4 äktenskapsbalken. I övrigt till:impas på övertagandet 11 kap. 7 §. 8 *andra och tredje styckena och 10 äktenskapsbalkcn.
Vad som sägs i dessa bestämmelser om giftorättsgods skall i stället avse
det samfällda boet.
Bestämmelserna i denna paragraf skall inte tillämpas i fall som avses i
11 första stycket.

*

Prop. J986/87: 86

*

*

*·

*

*

17 ~ Bestämmelserna i 10 kap. 3
11 kap. 5 och 13 kap. 5 äktenskapsbalken skall tilliimpas iivc:n p~i äktenskap som har ingåtts före år
1921. Va<l som sägs i dessa bestämmelser om bodelning skall i stället avse
skifte av makarnas bo. och vad som sägs om giftorättsgods skall avse <len
egendom som skall skiftas.
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2 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ikraftträdande av lagen (1987:000) om sambors
gemensamma hem.
Härigenom föreskrivs följande.
Lagen ( 1987:000) om sambors gemensamma hem och denna lag träder i
kraft den 1 januari 1988. Genom lagen om sambors gemensamma hem
upphävs lagen ( 1973:651) om ogifta sambocndes gemensamma bostad.
Den gamla lagen skall dock fortfarande till~impas. om samboförhållandet
har upphört före ikraftträdandet.
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3 Förslag till
Lag om ändring i föräldrabalken

Prop. 1986/87: 86

Hiirigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken'
dels att 3 kap. I och 2
6 kap. 20
7 kap. 1.'\
14 kap. 7
15 kap.
12 ~- 16 kap. 8 *samt 20 kap. 1 *skall ha följande lydelse.
dels att det i 14 kap. skall föras in en ny paragraf. 6 a §. av följande
lydelse.

**·

*·

*·

*·

Fiireslagen lydelse

Nurarande lydelse

3 kap.
I

*

Vill man ~om enligt 1 kap. I ~ skall anses som barns fader vinna förkla-·
ring enligt I kap. 2 första stycket att han icke iir fader till barnet. skall
han v~icka talan hiirom mot barnet eller. om barnet har avlidit. dess
arvingar.

*

Är mannen död m:h har han inTe
varaktigt sammanbott med barnet
och inte heller eftcr barnets födelse
erkänt barnet som sill, har den a1•lidncs maka och var och en som
jämte eller näst efter barnet iir berättigad till arv efter mannen rätt att
viicka talan om att mannen ej är
fader till barnet. Efterlämnar den
avlidne förutom maka sädww arvingar som avses i 3 kap. 2 ~ärvda
balken. har var och en av dem riitt
att väcka talan under hiir angivna
flirutsiittni ngar.
Rätt för arvinge att viicka talan föreligger ej, om vid mannens död mer iin
ett år har förflutit friin det att talan. som grundats pii att mannen är fader till
barnet. väckts mot honom och han fatt del diirav eller om mer iin ett år har
förflutit sedan anspråk pii samma grund framstiillts mot mannens dödsbo.
Är mannen död och har han ickl'
varaktigt sammanbott med barnet
och heller icke efter barnets födelse
erkänt barnet som sitt. har var och
en som jiimte eller niist e.ffrr harnc1
är berättigad till arv efter mannen
rätt att väcka talan om att mannen
ej iir fader till barnet. Efterlämnar
den avlidne förutom maka arvingar
som avses i 3 kap. I ärvdabalken.
har var och en av dem rätt att viicka
talan under här angivna förutsättningar.

*

Vill barn vinna förklaring enligt 1
kap. 2 första stycket att viss man
c:i iir dess fader. skall barnet väcka
talan hiirom mot mannen eller, om
han iir död. hans arvingar. Efterbmnar mannen förutom maka arvingar som avses i 3 kap. I *ärvdahalken. skall talan. siivitt angår dessa. riktas mot dem .111111 del talan
1·iickes iiro niimw.1·1 rill a1T.

*

' Balken <nntryåt 1983:485.
12 Riksdu,:1•11 /91-:6!fi7. I .1w11/. N,. 86

Vill barn vinna förklaring enligt I
kap. 2 ~ första stycket att viss man
inte är dess fader. skall barnet viicka talan härom mot mannen eller,
om han är död, hans arvingar. Efterliimnar mannen förutom maka
sädana arvingar som avses i 3 kap.
2 ärvdabalken. skall talan. såvitt
angår dessa, riktas mot den eller
dem som har drn biista an·sriitten
l'.fia mannen niir ralun l"iicks.

*
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Nuvarande

lyde/.~c

Föreslagen lydelse

Prop.1986/87:86

6 kap.
20 §
I mål eller ärenden om vårdnad
I mål eller ärenden om vårdnad
eller umgänge kan rätten, för tiden eller umgänge får rätten, för tiden
till dess att det föreligger ett G\'gÖ- till dess att frågan har m'R}orts gerande som har vunnit laga kraft,
nom en dom eller ett beslut som har
förordna om vårdnad eller umgänge
vunnit laga kraft. besluta om vårdefter vad rätten finner skäligt.
nad eller umgänge efter vad rätten
finner skäligt.
Fiirordnande
enligt
första
Ett sådant beslut får meddelas
stycket kan på yrkande meddelas
utan huvudförhandling. Innan heslutet meddelas skall motparten få
utan h111·111lförha11dling. ln11a11 förordnande meddelas skall motparten
tillfälle att yttra sig i frå1!<1n. Rätten
beredas tillfälle att yttra sig över kan inhämta upplysningar från socialnämnden i frågan. Har rätten
yrkandet. Rätten kan inhämta uppmeddelat ett beslut, skall den omlysningar från socialnämnden i frågan. Har fi.irordrwnde meddelats,
pröva det niir målet eller ärendet
skall rätten ruir målet eller ärendet
a1•görs.
m·giirs priii-a om åtgärden skall hestå.
Ett beslut enligt denna paragraf
Förordnande som nu har nämnts
går i verkställighet på samma sätt får verkställas på samma sätt som
som en dom som har vunnit laga en dom som har vunnit laga kraft.
kraft men kan när som he/.1·1 ilter- Bes/Iller filr dock när som helst
kallas av rätten.
ändras av rätten.

7 kap.
15§

I mål om underhåll till barn kan
rätten för tiden intill dess laga kraft
ägande dom eller beslut föreligger
förordna om underhållet efter vad
som ~ir skäligt. Skyldighet att utge
bidrag får dock åläggas någon endast om det finns sannolika skäl för
att bidragsskyldighet föreligger.
Har fråga om underhåll väckts i
samband med mål om fastställande
av faderskap till barn. får förordnande som nu nämnts ej meddelas.
om flera män är instämda i målet.

Förordnande
enligt
första
stycket kan på yrkande meddelas
utan huvudförhandling. Innan förordnande meddelas, skall motparten beredas tillfälle att yttra sig
ö1'er yrkandet. Har förordnande
meddelats, prövar rätten niir målet
ai'göres, om åtgärden skall bestå.
Förordnande som nu nämnts går
i 1·erkställighet lika med /ciga kraft

I mål om underhåll till barn får
rätten, för tiden till dess att frågan
har a1'giorts genom en dom eller ett
hes/ut som har vunnit laga kraft,
besluta om underhållet efter vad
som är skäligt. Skyldighet att utge
bidrag får dock åläggas någon endast om det finns sannolika skäl för
att bidragsskyldighet föreligger.
Har fråga om underhåll väckts i
samband med mål om fastställande
av faderskap till barn. får beslut om
skyldighet att lltge bidrag inte meddelas, om flera män är instämda i
målet.
Beslut enligt första stycket kan
meddelas utan huvudförhandling.
Innan beslutet meddelas. skall motparten få tillfälle att yttra sig i frågan. Har rätten meddelat ett beslut, skall den ompröva det när målet avgörs.
E11 bes/lit enligt denna paragraf
får verkställas på samma sätt som
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Nuvarande lydelse

Flirc.d~1~1·11 lvde/.1·c

iigandc dom men kan när som helst
återkallas av rätten.

en dom som har nmnit foga kraft.
Beslutet fiir dock niir som helst
ii11dras av rätten.

Prop. 1986/87: 86

14 kap.

6a

*
E11 fiirmy11darc får fiir de11 omy11diges räkning m·stå .fi"ån an· på det
siitt som anges i 3 kap. 9 § ärl'dahalken, om ,)l>crförmyndaren samtycker till åtgärden.

Inhämtas ej överförmyndarens
samtycke, di\ detta enligt 2, 3, 5
eller 6 bort ske. skall vad för sådant fall är stadgat beträffande förvaltning av omyndigs egendom äga
motsvarande tillämpning.

*

Inhämtas ej överförmyndarens
samtycke, dii detta enligt 2, 3. 5. 6
eller 6 a § hort ske. skall vad för
sådant fall är stadgat beträffande
förvaltning av omyndigs egendom
äga motsvarande tillämpning.

15 kap.
12

~

*·

Förvärvar omyndig värdehandling som avses i 8
eller äger omyndig
eljest att av annan utfå sådan värdehandling, må den som skall utgiva
handlingen fullgöra sin förpliktelse genom att i den omyndiges namn nedsätta handlingen i öppet förvar hos bank, såvida ej den omyndige äger att
själv förvalta handlingen. Förpliktelse att utgiva penningbelopp må ock
fullgöras hos bank, ändå att den ej grundas å nedsatt värdehandling; och
skola medlen av banken insättas för den omyndiges räkning enligt vad om
betalning, som uppbäres å nedsatt värdehandling. är särskilt stadgat.
Äger omyndig att av dödsbo utfå
värdehandling eller penningar på
grund av g!ftoriitt, arv eller testamente, vare boutredningsman eller
testamentsexekutor pliktig att, såframt ej värdet är ringa eller i.iverförmyndaren eljest medgiver undantag, nedsätta värdehandlingen
eller inbetala medlen hos bank enligt vad i första stycket stadgas.
Vad nu sagts om skyldighet att inbetala penningmedel hos bank skall
ock gälla, där någon, som här i riket
driver försäkringsrörelse. skall utgiva försäkringsbelopp. som tillkommer omyndig, och fråga ej är
om försäkringsbelopp. som den
omyndige äger att själv förvalta. I
fråga om pension. livränta eller annan på grund av försäkring utgående periodisk förmån gäller att
inbetalning hos bank skall ske i den

Äger omyndig att av dödsbo utfå
värdehandling eller penningar på
grund av hodclning, arv eller testamente, vare boutredningsman eller
testamentsexekutor pliktig att. såframt ej värdet är ringa eller överförmyndaren eljest medgiver undantag, nedsätta värdehandlingen
eller inbetala medlen hos bank enligt vad i första stycket stadgas.
Vad nu sagts om skyldighet att inbetala penningmedel hos bank skall
ock gälla. där någon. som här i riket
driver försäkringsrörelse, skall utgiva försäkringsbelopp, som tillkommer omyndig. och fråga ej är
om försäkringsbelopp, som den
omyndige äger att sjiilv förvalta. I
fri\ga om pension. livränta eller annan på grund av försäkring utgående periodisk förmån gäller att
inbetalning hos bank skall ske i den
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N111•t1ra11Je lydl'f.,·c

Fiireslt11:!Cll lydelse

mfrn förm[rnen för kalenderår överstiger ett belopp motsvarande två
g;'.inger det basbelopp enligt lagen
( I %2: 381) t>nl allm~rn förs;ikring
som giilkr for det f1ret.

mån förmånen för kalenderår överstiger ett belopp motsvaranc.l..: t v[1
gfrnger det basbelopp enligt lagen
(J 962: 381 J om allmiin försiikring
som g~iller för det året.

Prop. 1986/87: 86

I andra fall ;in som avses i andra stycket äge överförmyndaren genom
meddelande till den som skall utgiva vänkhandling eller penningar förordna. att nedsättning eller inbetalning skall ske hos bank.
Den som neckittcr viirdehandling eller inbetalar penningar hos bank
enligt vad i denna paragraf är stadgat vare pliktig att ofördröjligen underriitta förmyndaren d~irom.
16 kap.

8*
Innehåller
fi.lrteckning
över
omyndigs egendom Up)->gift å tillgångar som pil grund av !:!Uioriitt.
arv. testamente eller gf1va tillfallit
den omyndige. eller upptager iirsriikning eller sluträkning si1dana tillg<°rngar, om vilka uppgift förut ej
liimnats. skall vid förteckningen eller riikningen fogas besannad avskrift av bodelnings- eller skifteshandling, kstamente eller gåvobrev. om sådant finnes. så ock av
bouppteckning. diir den ej förut ingivits till överförmyndaren. Är
handling. varom nu sagts. av vidlyftig beskaffenhet. må avskriften
lämna<. alknast i t.!rforderliga delar.

lnnehilller
förteckning
över
omyndigs egendom uppgift å tillgångar som på grund av hodelning,
arv. testamente eller g'.1va tillfallit
den omyndige. eller upptager t1rsriikning eller si uträkning sådana tillgängar. om vilka uppgift förut ej
lämnats. skall vid förteckningen eller räkningen fogas besannad avskrift av bodelnings- eller skifteshandling. testamente eller gåvobrev. om sådant finnes, så ock av
bouppteckning. där den ej förut ingivits till överförmyndaren. Är
handling, varom nu sagts. av vidlyftig beskaffenhet, må avskriften
lämnas allenast i erforderliga delar.

Uppt<.tger förtc(;kning, iirsräkning dlcr sluträkning värdehandlingar som
ej äro nedsatta hos riksbanken eller annan bank efter vad i 15 kap. stadgas,
skall vid förteckningen eller riikningen fogas intyg av två personer. att
viirdehandlingarna finnas i förmyndarens förvar. Inncstå medel hos bank
sk.al! genom bevis frftn banken styrkas hur mycket som innestår. så ock i
vad m~ln förbehåll gjorts att medlen mil uttagas utan överfrlrmyndarens
samtycke.
20 kap.

I
I mål om faderskap. vårdnad.
umgiinRi!.l'l'iitt.
underhtill
O(;h
omyndighetsförklaring eller dess
hiivandc äga 15 k1111. 29, 30 och
30 a §§ g(/T<'rmålslwlken mot.1Taw11dc ti!liimpning.

~

m[il om faderskap, vårdnad.
umgänge, underhåll O(;h omyndig-

hetsförklaring eller dess hävande
ti!liimpas 14 kap. 17 och 18 ~.9 ii/.:tenskapshalkur.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Har mannen avlidit före ikraftträdandet, skall 3 kap. I och 2 **i deras
äldre lydelse fortfarande tillämpas.
3. Har talan väckts före ikraftträdandet. skall 6 kap. 20 *och 7 kap. 15
i deras äldre lydelse fortfarande tillämpas.

*
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Prop. 1986/87: 8n

Lag om ändring i jordabalken
Hiirigcnom föreskrivs heträff::rnde jordabalken 1
dels alt 12 kap. 48 ~skall upph0ra att gillla.
dels att 12 kap. I, 5. 33. 45, 47, 49 och 67 ~~- 20 kap. 1 och 7
kap. 4 ~skall ha följande lydelse.

~~samt

22

Fiirl'slugc11 lvdd11'

N111·ara1ule /ydc/.1c

12 kap.'
I ~
Detta kapitel avser avtal. genom vilka hus eller delar av hus upplåts till
nyttjande mot crsiiltning. Detta gJJJer iivcn om liigenheten upplfoits genom
tj:in~teavtal eller avtal i anslutning till 5~ldant avtal.
Innefattar avtalet iiven upplfitclsc av jord att nyttjas tillsammans med
liigenheten. skall detta kapitel tilliimpas p{1 avtalet, om jorden skall anviindas för triidgardsodling i mindre omfa!lning eller for annat ändamål fö1
jordhruk. Förenas ett tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse. med
upplfoehc av S:1\'lil lägenhet f<:ir bostads:indamål som jord, skall kapitlet
tillämpas. om upplfitelsen av lägenheten iir mera betydelsefull iin upplåtelsen av jorden.
Med hostad5lägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en
inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan IJgenhel
än bostadsliigenhet.
Vad som förcskrii·.1 i denna balk
om sambor giillcr endast se/dana
.rn111hofi"irhällanden där en og(fi
hinna och en og{fi man hor tillsammans under iiktcnskapsliknandc .fiJrhälla ndcn.
Förbehåll som strider mot en bestlimmelse i detta kapitel iir utan verkan
mlit hyrcsgiisten eller den som har riitt att träda i hans ställe. om ej annat
anges.
Omfattar hyre~avtalet fler iin tio hnstadslägcnheter. som hyre5giistcn
skall hyra ut i :indra hand. får parterna avtala om förbehåll som strider mot
vad som ~ägs i detta kapitel om sådana lligenheter. under förutsättning att
förbeh[1llel inte strider mot bcsliimmelserna om lokaler och inte heller
av~cr rätten till förlängning av avtalet eller grunderna för fast~lällande av
hyresvillkoren i samband med sådan förlängning. Ett sådant förbehåll
gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. Godkännande behövs
dock inte om staten. kommun. landstingskommun. kommunalförbund,
allmännyttigt bostadsföretag eller aktiebolag. som helt ägs av en kommun
eller landstingskl1mmun, är hyresviird.
Om upplåtelse i vissa fall av hostadslägcnheter linns hestärnmelser i
bostadsanvisningslagen ( 1980: 94).

5

~

Avser ett hyresavtal en hostadsliigenhct. för hyresgästen alltid säga upp
hyrcsavtalct att upphöra att gälla vid mfmadsskifte som inträffar tidigast
efter tre mimader från uppsägningen.
1

Halken omtryckt 1971: 1209.
kap. 1984: 694.

~ Senaste lydelse av 12
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Om hyn:sgiisten har avlidit. fiir
dödsboet ocksf1 inom en månad
frfm dödsfallet säga upp avtalet att
upphöra att gälla vid m{inadsskifte
som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Har bostadsliigenhet hyrts av makar gemensamt och avlider den ena av
dem. tillkommer den riill som angivits nu dödsboet och efterlevande
maken i förening.

Om hyresgästen har avlidit. för
dödsboet också inom en månad
från dödsfallet säga upp avtalet att
upphöra att gälla vid månadsskifte
som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Har bostadslägenhet hyrts av makar eller
samhor gemensamt och avlider den
ena av dem. tillkommer den rätt
som angivits nu dödsboet och efterlevande maken eller samhon i förening.

Prop.1986/87:86

33 §
Be\tämmelserna i 32 § om överlate\se av hyresrätten gäller också i fråga
om övergting genom bodelning. arv. testamente. bolagsskifte eller liknande
förvärv.
Har hyresrätten till lägenhet.
som varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som
gemensam bostad for hyresgästen
och hans make, tillagts maken genom hodelning eller skiflc med an-

Har hyresrätten till lägenhet,
som varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som
gemensam bostad för hyresgästen
och hans make eller sambo. tillagts
maken genom bodelning eller arv-

ledning m· hoskil/mul. iiktenskapsskillnad eller hyresgästens död, får

sk{f/e l'ller tillagts sambon genom
bodelning eller ö1·ertagande enligt
16 § lagen (1987:000) om sambors
gemensamma hem, får dock maken
eller .rnmhon träda i hyresgästens

dock maken träda i hyresgästens eller dödsboets ställe. Sådan rätt tillkommer även efterlevande make
som är ensam arvinge efter hyresgästen.

För tid efter det att hyresvärden
underrättats om att hyresrätten tilllagts hyresgiistens make enligt andra stycket svarar hyresgästen eller
hans dödsbo ej för sina förpliktelser
enligt hyresavtalet. Hyresgästens
make svarar jämte hyresgästen eller hans dödsbo för sådana förplikteber enligt avtalet som hänför sig
till tiden före underrättelsen.
Andra och tredje styckena gäller
också när lägenheten har hyrts av
makar gemensamt.
Andra-fjärde styckena gäller
också när någon har Ö1'ertagit hyresrätt enligt lagen (1973:651> om
og(fta samboende.i· gemensamma
bostad.

eller dödsboets ställe. Sådan rätt
tillkommer även efterlevande make
som är ensam arvinge efter hyresgästen.
För tid efter det att hyresvärden
underrättats om att hyresrätten tilllagts hyresgästens make eller
sambo enligt andra stycket svarar
hyresgästen eller hans dödsbo ej för
sina förpliktdser enligt hyrcsavtalet. Hyresgästens make eller sambo
svarar jämte hyresgästen eller hans
dödsbo för sådana förpliktelser enligt avtalet som hänför sig till tiden
före underrättelsen.
Andra och tredje styckena gäller
också när lägenheten har hyrts av
makar eller sambor gemensamt.
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45*
Bestämmelserna i 46-52 §*gäller vid upplåtelser av bostadslägenheter,
om inte
I. hyresavtalet avser ett möblerat rum elkr en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i
följd,
2. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad, eller
3. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid pii
den grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47
eller 48
Har hyresvärden och hyresgästen i särskilt upprättad handling
överenskommit, att hyresrätten
ich skall vara förenad med rätt till
förlängning, är överenskommelsen
gällande. Har överenskommelsen
träffats innan hyresförhållandet
varat längre än nio månader i följd.
gäller den dock endast om den godkänts av hyresnämnden. Hade
make som ej har del i hyresrätten
sin bostad i lägenheten när överenskommelsen träffades, gäller överenskommelsen mot den maken endast om han eller hon har godtagit
den.
Vad som i andra stycket tredje
meningen Jöreskril·s om make gäller också sådana samboende som
enligt lagen ( 1973:651) om ogifta
samboendes gemensamma bostad
har rätt att i.iverta hyresriitten vid
upplösning av samlenwden.

s.

3. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid p[1
den grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47

*·

Har hyresvärden och hyresgästen i särskilt upprättad handling
överenskommit, att hyresrätten
icke skall vara förenad med rätt till
förlängning, är överenskommelsen
gällande. Har överenskommelsen
träffats innan hyresförhållandet
varat längre än nio månader i följd,
gäller den dock endast om den godkänts av hyresnämnden. Hade
make eller sambo som ej har del i
hyresrätten sin bostad i lägenheten
när överenskommelsen träffades,
gäller överenskommelsen mot den
maken eller sambon endast om han
eller hon har godtagit den.

47§

Har lägenheten hyrts av flera gemensamt och har de på grund av att
en av dem sagt upp hyresavtalet eller till följd av annan omständighet,
som hänför sig till endast en av
dem, ej gemensamt rätt till förlängning av hyresavtalct, är en medhyresgäst berättigad att få hyresavtalet förlängt för egen del, om
hyresvärden skäligen kan nöja sig
med honom som hyresgäst. Vad
som sagts nu gäller ej när hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra
i förtid. Är med hyresgästen make
till den som sagt upp avtalet eller

Har lägenheten hyrts av flera gemensamt och har de på grund av att
en av dem sagt upp hyrcsavtalet eller till följd av annan omständighet,
som hänför sig till endast en av
dem, ej gemensamt rätt till förlängning av hyresavtalet, är en medhyresgäst berättigad att få hyresavtalet förlängt för egen del, om
hyresvärden skäligen kan nöja sig
med honom som hyresgäst. Vad
som sagts nu gäller ej när hyresrätten är förverkad utan att hyresvärden har sagt upp avtalet att upphöra
i förtid. Är medhyresgästen make
eller sambo till den som sagt upp
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eljest föranletl all hyresgiisterna ej
gemensamt har riitt till förlängning
av avtalet. har han eller hon en sadan rätt till förlängning iiven när
hyresriillen är förverkad p{1 annan
grund iin dröjsmål med betalning av
hyran. Detta giiller ocksil när hyresvärden har sagt upp hyresavtalet att
upphöra i förtid pil grund av förverkandet.
Om en hyresgäst. som är gift och
vars make ej har dd i hyresriittcn.
säger upp hyrcsavtalet eller vidtar
någon annan ~ltgärd för att få det att
upphöra eller om han eller hon i
annat fall inte har rätt till förlängning av <1vtalet. h<ir maken. om han
eller hon har sin bostad i l:igenheten. rätt att överta hyresriitten och
fä hyresavtalet förlängt för egen
del. såvida hyresvärden skäligen
kan nöja sig med honom eller henne
som hyresgäst. Vad som s<igts nu
giiller ocksii när hyresvärden har
sagt upp hyresavtalct på grund av
förverkande. Har hyresgästen avlidit. tillkommer samma rätt hans eller hennes efterlevande make. om
dödsboet saknar rätt till förlängning
och detta inte har föranletts av den
efterlevande maken. Bestämmelserna i 49-52 §§. 55 §samt .55 a §
ljiirdc-sjiitte styckena om hyresgäst gäller även i fråga om hyresgästs make.

Förlängs ett hyresavtal i fall som
avses i andra stycket. svarar häda
makarna respektive den efterlevande maken och den avlidne makens dödsho för förpliktelserna enligt avtalet för tiden före förlängningen. om ej annat har avtalats
med hyresvärden.

Prop.1986/87:86

avtalet eller eljest föranlett att
hyresgiisterna ej gemensamt har
rätt till förliingning av avtalet. har
maken eller sa111ho11 en sådan riitt
till förlängning även när hyresrätten
är förverkad på annan grund ~in
dröjsm{il med betalning av hyran.
Detta gäller ocksii när hyresvärden
har sagt upp hyresavtalct att upphöra i förtid på grund av förverkandet.
Om en hyresgäst. som är gift eller
.rnmhoendc och vars make eller
.rnmho ej har del i hyresrätten, säger upp hyresavtalet eller vidtar någon annan åtgärd för att få det att
upphöra eller om han eller hon i
annat fall inte har rätt till förlängning av avtalet. har maken eller
samhon, om han eller hon har sin
bostad i lägenheten. rätt alt överta
hyresrätten och få hyresavtalet förlängt för egen del. såvida hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom eller henne som hyresgäst.
Vad som sagts nu gäller också när
hyresvärden har sagt upp hyresavtalct på grund av förverkande. Har
hyresgästen avlidit. tillkommer
samma rätt hans eller hennes efterlevande make ellcr sambo, om
dödsboet saknar rätt till förlängning
och detta inte har föranletts av den
efterlevande maken eller samhon.
Bestämmelserna i 49-52 ~§. 55 §
samt 55 a § fjärde-sjätte styckena
om hyresgäst gäller även i fråga om
hyresgästs make och samho.
Förlängs ett hyresavtal i fall som
avses i andra stycket. svarar båda
makarna eller samhorna respektive
den efterlevande maken eller samhon och den avlidne makens eller
sam hons dödsbo för förpliktelserna
enligt avtalet för tiden före förlängningen. om ej annat har avtalats
med hyresvärden.

49*
Har hyresvärden sagt upp hyresavtalet och föreligger tvist om förlängning av avtalet enligt 46 ~ eller 47 § första stycket, är uppsägningen utan
verkan. om inte hyresvärden senast en månad efter hyrestidens utgång
hänskjuter tvisten till hyresnämnden eller hyresgästen ändå llyttat senast
vid hyrestidens utgång.
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Vill hyresvärden inte samtycka
till fiirfangning av hyresavtalet enligt 47 eller 48 ~. skall han senast
inom en rn{\nad efter det att hyresförh<11landet med hyresgästen upphörde anmoda den som enligt
nämnda hcstiimmclscr kan ha rätt
till förliingning att nytta. För anmodan gäller vad som fön:skriv~ om
upp~iigning i 8 ~- En sådan anmodan är utan verkan. om inte hyresvärden inom en m~rnad diirefter
hiinskjuter tvisten till hyresnämnden eller den som har anmodats
änd;1 flyttar innan tiden för hänskjutande gått ut. Har anmodan skett
tidigare än en mtlnad före hyrestidens utgång. titr hänskjutandc dock
ske fram till hyrestidens utgång.

Vill hyresvärden inte samtycka
till förlängning av hyresavtalct enligt 47 ~. skall han senast inom en
mi'lnad efter det att hyresförh[1llandet med hyresgästen upphörde anmoda den som enligt niimnda parngn!f kan ha riitt till förbngning att
nytta. för anmodan giiller vad som
föreskrivs om uppsiigning i 8
En
sådan anmodan iir utan verkan, om
inte hyresvärden inom l.!n månad
därefter hiinskjuter tvisten till hyresniimnden eller den som har anmodats änd<t tlyttar innan tiden för
hiinskjutande giitt ut. Har anmodan
skett tidigare iin en miinad f(ire hyrestidens utgang. för hiinskjutande
dock ske fram till hyrestidens ut-

J

Prop. 1986/87: 86

*·

gång.

Andra stycket tredje och fjiirdc meningarna gäller också i fall som avses i
tredje stycket 2.

~

Lwlclsc enlig! prop. 1986187:37

6H
Föreslagen lydelse

Överenskommelse om villkor 1
fråga om hyresförhfillande som beror av anställning gäller mot hyresgiisten eller den som har rätt att
triida i hyresgästens ställe även om
överenskommelsen strider mol bestämmelse i 4, 3J-J5. 40, 46-54.
55 a dlcr 66
såvida överenskommelsen har formen av kollektivavtal och pii arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation
som enligt lagen ( 1976: 580) om
medbestämmande i arbetslivet är
att anse såsom central arbetstagarorganisation.

*·

Överenskommelse om villkor i
fråga om hyresförhilllande som beror av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att
träda i hyresgästens ställe även om
överenskommelsen strider mot bestämmelse i 4, 33-35, 40, 46, 47.
49-54. 55 a eller 66 *·såvida överenskommelsen har formen av kollektivavtal och på arbetstagarsidan
har slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen ( 1976: 580)
om medbestämmande i arbetslivet
är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

Siidana hyresvillkor i kollektivavtal som avses i första stycket får tillämpas iiven när en hyresgäst som inte iir medlem av den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen sysselsätts i arbete som avses med avtalet, om
1. arbetsgivaren är bunden av kollektivavtalet,
2. hyresvärden och hyresgästen är överens om att villkoren skall tilbmpas eller villkoren ingär i hyresavtalet på grund av beslut om villkorsändring enligt 54 och 55 §~.

20 kap.

*

I
Den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskrivning
av förvärvet (lagfart) inom tid som anges i 2

*·
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Dödsbo är icke skyldigt att söka
lagfart på förvärv av egendom från
den döde i annat fall än när dödsboet överlåter egendomen. Make
som tillskiftats egendom vid bodelning är ej skyldig att söka lagfart
på förvärvet utom när egendomen
förut tillhört andra maken.

Dödsbo är icke skyldigt att söka
lagfart på förvärv av egendom från
den döde i annat fall än när dödsboet överlåter egendomen. Make
eller samho som tillskiftats egendom vid bodelning är ej skyldig att
söka lagfart på förvärvet utom när
egendomen förut tillhört den andra
maken eller samhon.

Prop. 1986/87: 86

H
Förekommer icke omständighet som avses i 6
skall lagfartsansökan
förklaras vilande. om
I. vid köp. byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen
icke är styrkt av två vittnen och överlåtelsen ej skett genom statlig myndighet.
'.!. fångesmannen ej har lagfart och fall som avses i 9 ~icke föreligger.
3. rättegäng p{ig{tr om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten
eller om bättre rätt till denna,
4. lagfart sökes på grund av testamente. dom eller förrättning som ännu
icke vunnit laga kraft,
5. vid förvärv genom legat detta ej utgivits.
6. vid förvärv pil exekutiv försäljning köpebrev ej utfärdats eller vid
expropriation eller liknande tvångsförvärv inlösen ej fullbordats.

*·

7. vid överlåtelse överlåtaren är
gift och förvärvet enligt r:iftermålshalkens bestämmelser är beroende
av andra makens samtycke,

8. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkens bestämmelser är beroende av
dödsbodelägares samtycke.

9. förvärvet avser del av fastighet
och är beroende av fastighetsbildning,
JO. vid köp eller byte förvärvet är
beroende av att förköp ej sker eller
vid förköp detta ej är fullbordat,

7. vid överlåtelse överlåtaren är
gift och förvärvet enligt äktenskapshalkens bestämmelser är beroende av den andra makens samtycke.
8. l'id överlåtelse överlåtaren är
sambo och förvärvet enligt bestämmelserna i lar:en ( 1987:000) om
sambors gemensamma hem är beroende av den andra sambons samtycke. dock endast om ärende om
anteckning ifastighetsboken av anmälan enligt 2 § andra stycket den
lagen \'ar upptaget på inskrivrzin!fsdag när överlåtelsen skedde,
9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabalkcns bestämmelser är beroende av
dödsbodelägares samtycke,
JO. förvärvet har skett r:enom en
gåva mellan makar som inte har
re!fistrerats enliRt 16 kap. iiktenskapshalken,
11. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbildning,
12. vid köp eller byte förvärvet är
beroende av att förköp ej sker eller
vid förköp detta ej är fullbordat,
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11. förvarvet i annat fall enligt lag

13. förvärvet i annat fall enligt lag

iir beroende av domstols eller annan myndighets tillstånd.
12. förvärvet iir beroende av villkor och. i frfiga om gåva. villkoret
avser viss tid som ej överstiger två
år från den dag då g{1vohandlingen
uppriittades.

är beroende av domstols eller annan myndighets tillstånd,
14. förvärvet är beroende av villkor och. i frfiga om gåva, villkoret
avser viss tid som ej överstiger tv~1
är från den dag dfa gt1vohandlingen
uppriittades.

Prop. 1986/87:86

22 kap.

H
Förekommer icke omständighet som avses i 3 ~. skall ansökan om
intet:kning förklaras vilande. om
I. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad samt inteckningsansökningcn ej medgivits av den som har lagfart.
2. rättegang pågår om hävande eller iitergång av förvärv av fastigheten
eller om hiittre rätt till denna,
3. sökanden är gift samt andra
makens samtycke fordras enligt g{f~
termälshalkcns bestämmelser och
samtycke eller annan tillåtelse enligt nämnda balk icke givits.

4. ansökningen enligt lag är beroende av domstols eller annan myndighets tillstånd.

3. sökanden är gift samt den andra makens samtycke fordras enligt
äktenskapshalkens bestämmelser
och samtycke eller annan tillåtelse
enligt nämnda balk inte har givits,
4. sökanden iir samho samt den
andra sambons samtycke fordras
enligt bestämmelserna i lagen
( 1987:000) om sambors gemensamma hem och samtycke eller annan
tillåtelse enligt nämnda lag inte har
gii·irs. dock endast om ärende om
anteckning ifastighetshoken ai· anmälan enligt 2 § andra stycket den
lagen liar tagits upp senast på den
inskrivningsdag då inteckning söks,
5. ansökningen enligt lag är beroende av domstols eller annan myndighets tillstånd.

Förklaras ansökan vilande. skall inskrivningsmyndigheten utfärda bevis
om detta (vilandebevis).
I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Har talan om äktenskapsskillnad väckts före ikraftträdandet eller har
den ena maken avlidit för ikraftträdandet eller har samboförhållandet
upphört före ikraftträdandet skall föreskrifterna i 12 kap. i deras äldre
lydelse fortfarande gälla.
3. 1 fråga om överlåtelser som gjorts före ikraftträdandet skall 20 kap. 7 §
tillämpas i dess äldre lydelse.
4. Har en ansökan om inteckning gjorts före ikraftträdandet, skall 22
kap. 4 § i dess äldre lydelse fortfarande tillämpas i ärendet.
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5 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i brottsbalken
Hiirigenom föreskrivs i friiga om brottsbalken

dels att 8 kap. 3 ~' skall upphöra att gtilla
dels att 8 kap. 4 och U 9*. 17 kap. 11 ~och 36 kap.

~

*skall ha följande

lydelse.

Nu1·ar1111dl' lydelse

Fiireslagcn lydelse

8 kap.
4

Ar brott

som i I clla 3 ~ sägs all
anse som grovt. skall för grc.11· sriild
dömas till fängelse. Higst sex m<inader och högst sex fir.

*'

Är brott som i I ~ siigs att anse
som grovt. skall för grm· sriild dömas till fängdse. lägst sex månader
och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är gn1v1 skall siirskilt beaktas. om det
avsett sak som ntigon bar pii sig. om gärningsmannen varit försedd med
vapen. sprängämnt.: eller annat dylikt hjälpmedel eller om gtirningen eljest
varit av siirskilt farlig eller hänsynslös art. avsett betydande värde eller
inneburit synnerligen kännbar skada.
13 §'
Har annat i detta kapitel 011(fi'irHar annat i detta kapitel angii·er
miilt brott än grov stöld. rån eller brott än !!rov stöld. rån eller grovt
grovt rån förövats mot make eller rån förövats mot

rrolol'lld rill giirningsmannen eller
till r111111111 1·id hrollcl 111cd1·erkande
eller mor syskon. skv/deman i rätt
upp- eller nedstigande led eller den
som i fiirsra .n·ågerlag lika niira är
eller mot fosterfi"iriildrar eller .fosterharn. mä [1klagare väcka åtal allenast om brorrer m· målsiiganil<'
1111gi1·es till åtal eller ock iital .ftnne.1·
påkallat ur allmän synpunkt.

Vid tillämpning av vad nu sagts
skall såsom metfrerkan an.1·1'.1· jiim-

i·iil hiileri och hiilerifi'irscclsc.

1. någon som inte endast ti/Ualligt swnmanhoddt' med gärningsmannen,
2. make, syskon. släkting i riifl
upp- eller nedstigande led. sw)ger
eller .1·1·iigcrska l'ilcr
3. någon annan som på lik11andc
sätr iir niirsrilende till giirnings111anne11. fär åklagaren väcka åtal
cnda.1·1 om målsäganden har ange/I
hrottet till åtal eller åtal iir påkallat

ur allmän synpunkt.
Vid tillämpning av vad nu sagts
skall med gärningsman likställa.i·
annan som medl'erkat 1·id hrottel

och den som gjort sig skyldig till
hiileri eller hiiler(försedse.
17 kap.
Il ~.j
Om någon döljer den som förövat brott. hjälper honom att undkomma.
undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt siiit motverkar alt det
uppdagas eller beivras. dömes för skvddande av hrotrslinR till böter eller
fängelse i högst två år.
1

2
3
4

Senaste
Senaste
Senaste
Senaste

lydelse av 8 kap. 3
lydelse 1975: 1395.
ly<lels1: 1971:874.
ly<lebe 1971: 874.

~

1971: 874.
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N111·1ir1111de 1.\'(/dse

Fiiresla,r.:en lydelse

Prop.1986/87:86

Den som icke ins[ig men hade sblig anledning antaga att den andre var
brottslig. dömes till höter.

Make, tro/m·ad, syskon, skylde111a11 i riitt upp- eller 11cdstigw11fr
led, den som i .fi'inta .1·1·ägerlag iir
lika ni'ira .f('ire1111d med den bru//slig<" . .fi1stcrfi'iriildrar dia .fi1sterham mcl C'.i fiill11.1· till c111.1Tar l:'nligt
dcn1111 paragrc(f.

Till ll/1srar skall inte d"imas 0111
giirninge11 iir all anse som ringa
/Il{'(/ hii11sy11 till giimingsmanne11.1·
fiirhållande till den hrv//s/ige och
ii1Tiga omständigheter.

36 kap. 5

5*
Förverkande till följd av hrott av egendom eller dess viir<le för. om ej
annat har föreskrivits, ske hos
a) g:irningsmannen eller annan som medverkat till hrottet.
b) <len i vars stiilk gärningsmannen eller annan medverkande var.
c) den som genom brottet heretts vinning eller näringsidkare som avses i

H.
d I <len ~om efter brottet förvärvat
egendomen f){J gmnd 111· gifioriilf,
<irv eller testamente eller genom
1d1va eller som efter hrottct förviirvat egendomen pii annat sätt och
diirvid haft vetskap om eller skälig
anledning till antagande om egendomens samhan<l med brnttet.

d) den som efter hrottet förviirvat
egendomen :::1·1111111 bodelning eller
ptl grund m· arv eller testamente
eller genom g;lva eller som efter
brottet förvärvat egendomen pil annat siitt och därvid haft vetskap om
eller sblig anledning till antagande
om egendomens samband med
brottet.

Tillhörde egendomen vid brottet ej någon av <lem som anges i första
stycket a)-c). filr den ej förklaras förverkad.
Siirskil<l rätt till egendom som förklaras förverkad bestiir, om ej även
den särskilda rätten förklaras förverkad.
S~ldan rätt som har vunnits genom utmiilning eller betalningssäkring
upphör. om cgrn<lomen förklaras förverkad . .;;avida ej av siirskild anledning förordnas att rätten skall bestå.
Denna lag trtider i kraft <len I januari 1988.

5

Kapitkt omtry.:kt 198h: 11~.
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6 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i rätlegångsbalken
Härigenom föreskrivs alt 10 kap. 9
lydelse.

N111·ara11de lydelse

*rättegängshalken skall ha följande
Föreslagen lydelse

10 kap.
9 §1

Ti·ist om an' eller testamentr eller om bodelning mellan arvingar
och efierlevande ma/..e skall upptagas al' den rätt, där den döde skolat
svara i tvistemål i allmänhet.
Tvist om bodelning mellan makar
i anledning a1· hoskillnad eller iiktenskapsskillnad skall upptagas av
den riitt, där mannen skall svara i
tvistemål i allmänhet, eller, om
mannen ej är skyldig att i sådant
mål svara vid svensk domstol, där
hustrun Sl'{lrar i sådant mål.
Finnes i mål, som avses i denna
paravaf, ej behörig domstol enligt
vad nu är sagt, upptages målet m·
Stockholms tingsrätt.

Tvist om hodelning mellan makar
eller sambor skall tas upp lll' den
rätt där någon m· dem skall svara i
tvistemål i allmänhet. Har m'1gon
av dem al'lidit, skall t1•ist om bodelning mellan arl'ingama och den
eficrlel'{lnde tas upp av den rätt där
den döde hade all srara i tvistemål
i allmänhet. Detta gäller också /Fist
om arv eller testamente.

Finns det inte någon domstol
som är hehiirig enligt första
stycket. skall målet tas upp ar
Stockholms tingsrätt.
I fråga om klander mot bodelning eller arvskifie som har förrättats av hodelningsförrättare eller
skiftesman finns särskilda bestämmelser.

1. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Beträffande tvist om bodelning skall äldre bestämmelser fortfarande
tillämpas om talan om äktenskapsskillnad har väckts före ikraftträdandet,
en av makarna har avlidit före ikraftträdandet eller tvisten gäller bodelning
med anledning av boskillnad.
3. Beträffande tvist om arv eller testamente skall äldre bestämmelser
fortfarande tillämpas, om arvlåtaren har avlidit före ikraftträdandet.

1

Senaste lydelse 1973:649.
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7 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i utsökningsbalken
Härigenom föreskrivs att i 3 kap. 19 §och 15 kap. I ~ utsökningsbalken
ordet "giftermålsbalken" skall bytas ut mot "äktenskapsbalken".
Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
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8 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i sjölagen ( 1891 :35 s. 1l
Hiirigenom föreskrivs att 33 och 34
följande lydelse.

§~

sjölagen ( 1!ilJI:35 s. I)' skall ha

Fiiresl11ge11 lydelse

l\'111·<ira11d1· lydelse

Anmiilan av skepp eller skeppsbygge for registrering eller ansökan om
inskrivning av förviirv av sådan egendom skall avslas. om
I. liestämmelsen i 30 ~första stycket ej iakttagits:
2. egendomen ej kan registreras enligt 11 ~:
3. sökanden ej styrker sitt förvärv:
4. fängesmannens rätt ej är inskriven i registret. ehuru den hade kunnat
inskrivas diir. och sökandens förvärv icke grundas p{1 exekutiv försäljning:
.'i. ;iberopad överliitclse stär i strid med en mot överl~1taren på grund av
förviirvsvillkor gällande inskriinkning i hans rätt att förfoga över egendomen och övcrl?ttan:ns iitkomst icke var inskrivt!n när överl[itdsen ägde
rum eller. om s[1 var fallet. villkoret iir infört i registret eller införes däri
samma inskrivningsdag som ansökningt!n göres:
6. egendomen av överbtaren tidigare överbtits till annan och överlåtarens f1tkomst ej var inskriven niir sökandefö förvärv ägde rum eller. om så
var fallet. inskrivning samma inskrivningsdag sökes för det tidigare förvärvet:
7. egendomen har blivit föremål för kvarstad eller betalningssäkring till
säkerhet för ett anspr[1k mot överlåtaren och ett iirende angående anteckning om åtgärden har tagits upp senast p[i den inskrivningsdag d[i anmillningen eller ansökningen görs eller övcrh\taren har försatts i konkurs före
utg~\ngen av nämnda inskrivningsdag:
8. egendomen sålts exekutivt till
annan ~in sökanden: eller

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

8. egendomen sålts exekutivt till
annan än sökanden:
9 . .forl'iirl'et har skett genom en
gi/1·a mellan makar som inte hur
rcgisrrerats enligt 16 kup. ii/.:te11s/.:apshalke11; dia
JO. det ~ir uppenbart att förviirvet
av annan grund är ogiltigt eller i111e
kan göras gällande.

Första stycket 5- 7 utgör ej hinder mot inskrivning av förviirv. om
inskrivning av villkorlig iiganderätt redan har lieviljah på grund av samma
förviirv.

3H
Ansökan enligt 14 ~att inskrivning av villkorlig äganderätt skall avföras
ur registret skall avslas. om bestämmelsen i 30 ~ första stycket ej iakttagits
eller det ej visas att fiirviirvaren förlorat sin riitt.
Anmi11an a\' skepp eller skcppsliygge fiir avregistn.:ring skall a\ sliis. om hesUimmclsen i 30 först.J
stycket ej iakttagih c\ler avrcgistrc-

*

' Lag..:n omtryckt 19~5: t76.

Anmälan av skepp eller skeppsbygge för avregistrering skall avsl::s. om bestämmelsen i 30 ~ första
stycket e.i iakttagits eller avregistre192

Nui·arandc

/ydcl.~e

ringsgrund icke föreligger enligt
16 §. Vid avregistrering med anledning av förvärv ha bestämmelserna
i 33 § första stycket 4-9 och andra
stycket motsvarande tillämpning.

Föreslagen lydcl.H·

Prnp. 1986/87: 86

ringsgrund icke föreligger enligt
16
Vid avregistrering med anledning av förvärv ha bestämmelserna
i 33 §första stycket 4-10 och andra
stycket motsvarande tillämpning.

s.

Ansökan att skeppsnamn skall inskrivas i eller avföras ur skeppsregistret skall avslås, om bestämmelsen i 30 § första stycket ej iakttagits eller
förutsättning för f1tgärden icke föreligger enligt I '.'i (
I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

2. Har en gåva mellan makar eller blivande makar skett genom äktenskapsförord som har registrerats. skall den nya bestämmehen i 33 §punkt
9 inte utgöra något hinder mot inskrivning.

193
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Riksda11en /986187. I sam/. Nr 86

9 Förslag till

Prop. 1986/87:86

Lag om ändring i lagen ( 1904: 26 s. I) om vissa internationella
rättsförhållandcn rörande äktenskap och förmynderskap

*

Hiirigenom föreskrivs all 3 kap. 12
lagen ( 1904: 26 s. 1i' om vissa
internationella rällsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lrddse

Fiircs/af;Ol lydelse
3 kap.

12
Är äktcnskapsmål anh~ingigt i
friimmandc stat. får här i riket efter
vad som finnes skäligt meddelas
ji'irordnwulc som avses i 15 kap.
11 ~ g~(lcmzålshalkcn samt 6 kap.
13 *och 7 kap. /2 ~ föräldrahalken.
Siidant fiirordnande kan när som
helst återkallas.

*"
Är äktenskapsmål anhängigt i
främmande stat. far här i riket efter
vad som finnes skäligt meddelas hes/111 som avses i /4 kap. 7 och 8 H
iiklenskapshalkrn samt (i kap. 20 ~
od1 7 kap. 15 föriildrabalkcn. Sådant hcs/111 kan när som helst återkallas.

*

Denna Jag träder i kraft den I januari 1988.

1
Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.
"Sena>1e lydelse 1976: 1120.

194

I0 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen ( 1904:4~ s. I) om samäganderätt
Härigenom föri.:skrivs att 19
skall ha följande lyddsi.:.

* lagen ( 1904: 48 s.

Nuvarande lvdclsc

Il om samägamkrätt

Fi)res/a;:cn lydelse

*'

19
Vad i denna Jag finnes stadgat iige ej tillämpning {1 s<ldan samfällighet.
som avse'> i lagen 119i3: I 150l om förvaltning av samfälligheter. eller ti
sådan allmänning. som nvscs i lagen ( 1952: 166) om hiiradsallmiinningar
eller lagen ( 1952: 16il om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna: ej
heller vare i något fall lagens föreskrifter tilliimpliga i frilga om bildande av
jaktvårdsomrfidi.:. hesti"lcnde av allenast en fastighet. eller av fiskevf1rdsomdde. omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet
hörande fisket.
egendomsgemenBetriiffandc
skap mellan äkta makar eller delägare i osk(fi döds ho eller dem. som
iiru i ho/ag s11111111un eller iiro redar1· i sam11w fartvg eller deltagare i
samma gruvrörelse, giillt' rnd därom iir siirskilt stadgat.
Vad i 15 kap. /6 *föräldrabalken
stwli,:as skall e.i iiga tilliimpning i
fråga om försäljning enligt denna
lag av samfälld fast egendom, vari
omyndig äger del.

Beträffande
egendomsgemenskap mellan makar . .rn111hor. delägare i osk(fiat dödsho. hola).?smän.
redare som ingtilt ö1·crensko111111e/sc om partrcderi eller deltagare i
samma gruvrörelse finns särskilda
bestämmelser.
Bestämmelserna i 15 kap. / 5 §
föräldrabalken skall inte tillämpa.,· i
fräga om forsiiljning enligt denna
Jag av samfälld fast egendom, vari
omyndig äger del.

Denna lag triider i kraft den I januari 1988.

1

Senaste lydelse 1973: 1153.
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11 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i konkurslagen (]921 :225)
Härigenom föreskrivs hetriiffande konkurslagen (J 921: 225!'
dels att i 28 *orden "giftermåls- eller föräldrabalken .. skall bytas ut mot
"äktenskaps- eller föräldrahalken ...
dds att 32 ~ skall ha följande lydelse.

N111·arimdc lyddse

Föreslugen lydelse

Bodelning mellan gäldenären och
hans make eller dennes dödsbo. vid
vil!;.en giildcniiren ljiergil'ir sin rätt
i avsevärd mån eller lårit egendom
frängå sig mot att fordran mot honom utlagts på hans lott. går i motsv<trande män åter. om hodelningshandlingen !;.ommit in till rätten senare iin tv[1 ilr före fristdagen och
det icke visas att gäldenären efter
bodelningen hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans skulder.

Bodelning mellan gäld..:nären och
hans make eller dennes dödsbo. vid
vilken gäldenären har lftergett sin
rätt i avsevärd mån eller avstått
från egendom mot att en fordran
mot honom har lagts ut på hans
lott, går i motsvarande mån äter.
om bodelningshandlingen har kommit in till rätten senare än två år
före fristdagen och det inte visas att
gäldeniiren efter bodelningen hade
kvar utmätningsbar egendom som
uppenbart
motsvarade
hans
skulder.

Vad som sägs i fiirsta stycket om
när gäldenären har m•.Hått från
egendom mm att en fordran mol
honom har lagts ut på hans lott gäller inte, om egendomen utgjorde
makarnas gemensamma bostad eller bohag och egendomen övertogs
av den andra maken med stöd m·
bestämmelserna i 11 kap. 8 § äkrenskapsbalken.

J. Denna lag triider i kraft den 1 januari 1988.
2. Har bodelning ~kett med tillämpning av hestämmelser som gällde före
den I januari 1988, skall även iildre bestämmelser om återvinning av
bodelning tillämpas.

1

Senaste lydelse av 28
lydelse.,,. 32

~Senaste

~

1975: 244.

*1975:244.
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12 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag orn ändring i lagen ( 1927: 77) om försäkringsa vtal
Härigenom föreskrivs att 104, 105 och 122
säkringsavtal skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

** lagen ( 1927:77) om för-

Föreslagt'n lydelsi'
104 § 1

Är förmånstagare insatt, skall försäkringsbelopp. som utfaller efter försäkringstagarens död, ej ingå i dennes kvarlåtenskap.
Har försäkringstagaren ('.fierliimnat make eller bröstarvinge och
hadt' .fi"irordnandet kunnat äterkallas m·fiir.1iikringswgaren. skallfi'ir.1iikri11gsheloppc1 1·id hcräkningrn
m· diidshodcliigares g(ftoriitt. räll
enligt J3 kap. 12 ~ andra stycket
g(ftcrmälshalken, räl/ till vederlag
eller rätf till laglott hehandlas sum
om beloppet hade tillhiirt hoet och
tillagts förmtlnstagaren genom testamente.

Ejierlämnar försäkringstagaren
make eller bröstarvinge och skulle
en tillämpning <ll" fiirmån.1·1agarfiirordnandet leda till el/ resultat som
iir oskiiligt mot ntlgon m· dem, kan
fiirordnandet jämkas så att försiikringsheloppet helt eller delvis tillfalla maken eller hr"istan-ingen.
Vid pröFningcn skall särskilt heaktas skälen för förordnandl'I samt
förmånstagarens och makens eller
bröstarl'ingcns ekonomiska fiirhållanden.
I .frär:a om tjiinstegrupplilfijrHar död.1.fallet i111rä.f(a1 sedan
siikring skall andra stycket dock ej det har diimts till iiktcnskapsskilltillämpas på belopp som på grund nad mellan .försäkringstagaren och
av försäkringen tillfaller en make
dennes make eller sedan talan om
eller med make likställd person el- äktenskapsskillnad har väckts men
ler någon hröstarl'inRe.
innan bodelning harförriittats. giilier i stället fi.ir vad som föreskrii·s i
andra stycket fö(iande hetri{fj{rndc
jämkning till förmån fbr försäkringstagarens make. Kan maken
inte vid hodclninr:en få ut sin andel
dä1:får att fiirsäkringsheloppet tillfaller någon annan som .förmånstagare. iir denne skyldig att m·stå vad
som fattas.
Den som 1·il/ hegiira jämkning
enligt andra eller tredje stycket
skall väcka talan mot Firmänstar;:aren inom ett år jfån det att
bouppteckning efter försiikringstagaren avslutades eller dödshoanmiilan gjordes. \/iicks inte talan
inom denna tid, iir räl/en till jiimkning förlorad.
Om rätt för en avliden försäkringstagares borgenärer att i visst fall hålla
sig till försäkringsbeloppet finns bestämmelser i 116 ~andra stycket.

1

Senaste lydelse 1981 :486.
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N111·arande lydelse

Fiireslagen lvddse

105

Prop.1986/87:86

~:

Vid tolkning av hestämmelser om förmfrnstagares riitt till försiikringshelopp. som utfaller efter försäkringstagarens död. skall. där ej annat framgår
av nmstiindigheterna. iakttagas följande:
Har försäkringstagaren beteckHar försiikringst<igaren betecknat sin make .1ås11111 förm[rnstagare.
nat sin makt: sum förmånstagare.
skall. diir han 1·id sin diid 1·(1r omskall .fi'irordn11ndet giilla till ji'imuln
i:(fi . .fiirordnandet giill11 till .fi:irmån jiir den som fiirsii/.:.rini:s tagaren
.for den. med 1·i//.:.en han då lenle i
1·ar g!fi med l'id sin död. F6rordii/.:.tcn.1/.:.ap.
nandet skall anses f('irfi1llet om mål
1>m iiktcnskapss/.:.il/nad mellan 11wkanw del pågick.
Äru försäkringstagarens barn inÄr försäkringstagart:ns barn insatta som förmtrn-;tagare. skall försatta ~om förmånstagare. skall förordnandet gälla till förm{tn för
ordnandet giilla till förmän för .fi.irhrii.1·twTinge och. diir flera säd111w
siikringstagarens
hriistan·ingar.
får111änswgare .finnas. c111·ar m·
Fiirsiikringsheloppet skall .fc'irdclas
dem c'iga del i fiirsii/.:.ringsbeloppet
mellan dem efter de grunder som
efter de grunder. som gälla i fråga
Riillcr i fråga om arvsrätt efter förom arvsrätt dtcr försäkringstagasäkringstagaren.
ren.
Har försäkringstagar•:n insatt
Har försäkringstagaren insatt
make och barn som förmånstagare,
make oc.:h barn såsom förmånstagare. skall. .\'l{fi·amt jlern j('irmänstaskall hall'll .fl'irsäkringsheloppct tillgarc finnas. 1·111·w· 111· dem taga del i falla maken och återstoden bröstan·ingarna. Brö.Harl'ingarnas an.ti'irsiikringshcloppet dtcr de grunder . .1·1J/n l'id dödsfall gii/la i fråga
del skall fördelas mellan dem pä
om hodelning och om sådan .f('irdet siitt som anges i föregående
nulnstagarc.1· 11r1·.1Tiitt.
stycke. Ejierlämnar .fi'irsiikrin[.:stagaren hara make eller hara hröstarl'ingar. til(f{iller hela hcloppel maken eller br1lstarvin[.:ama.
Aro försäkringstagaren~ arvingar
Ar försäkringstagarens arvingar
insatta såsom förmånstagare. tagc
insatta som förmånstagare, skall
enrnr ai· dem del i försii/.:ringshefiirsiikringsheloppet fördelas melloppet efter de grunder. som giilla i
lan dem efter de grunder som giiller
fdga om arvsrätt efter försäkringsi fråga om arvsrätt efter försäkringstagaren.
tagaren.
122 ~

\!ad i /02, !OJ. /05 och 106 ~~
samt 104 ~ fiirsta stycket iir för /i1·fi.irsiikring stadgat bctriij/'ande .fårmånstagarc skall äga motsrnrandc
tillämpning. niir .fi·cil:{a iir vm
olycksfalls- eller sjukförsäkring.

Bestämmelserna i /02- !06 §§
om förmånstar:are tillämpas också
1·id olycksfalls- och sjukförsäkring.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
Har försäkringstagaren avlidit före ikraftträdandet, skall iildre bestämmelser fortf.'.lrande tifömpas.
~-

'Senaste lyddse 1971:880.
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13 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i lagen ( 1936: 83) angående vissa utfästelser
om gåva
Hiirigcnom föreskrivs all 6 *lagen ( 1936:83) angående vissa utnistclscr
om gåva skall ha följ::rndc lydelse.
Fiireslagcn lvdelse

N111·arw1de lydelse

H
0111 utflistclse m· trolovad eller
make att under iiktcnskaper rill and/'ll maken utgii·a 11e11ni11gar eller annat stad!fil.I' i giftermålshalken.
Angi/cmic u(fiistelse om gth·a
som icke må giiras gällande under
givarens lirstid stadgas i lagen om
an·sm·tal.

I ji'äga om gå1·or mellan makar
giil/er ock.sil hestiimmelsa i iiktenskapshalken.
Bestii111111dser om u~(iistelse om
gål'll som illle .får giirus giilluncle
under gil'lll"CllS lii·stid.finns i iirl'(fahalken.

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
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14 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i lagen ( l 946: 807) om handläggning av
domstol särenden
Härigenom föreskrivs ifrilga om lagen ( 1946: 807) om handläggning av
domstolsiirenden
dels att 6 *skall ha följande lydelse.
dels att övergångsbestämmelserna till lagen ( 1969: 2.58) om ändring
nämnda Jag skall ha följande lydelse.
N111·arand<' lydelse

Fiireslago1 lydelse

6 §'
Underrätt är vid handläggning av ärende domför med en lagfaren domare, om ej annat följer av vad som föreskrives nedan i denna paragraf.
Vid annan handläggning än som sägs i 3 eller 4 ~ skall rätten hava den
sammansättning ~om anges i tredje stycket.
om ärendet är tvistigt,
om eljest särskild ankdning föreligger därtill. eller
om ärendet angår
I. med1;il'tlnde till äktenskap enligt 2 kap. 2 § gi}iermålsbalken eller
till åtgiird betriiffonde makars
egendom enligt 6 kap. 6 § niimnda
hal/.:. eller fijrordnandc angål'nde
sådan egendoms ftin•altning i andra Jiill.

I. tillstånd till äktenskap enligt 2
kap. 2 § iiktens/.:apsbalkcn.

2. talan mot överförmyndares beslut,
3. nedsättning av holags aktiekapital eller grundfond eller tillstånd till
vinstutdelning i bolag eller till fusion.
4. förvaltning av stiftelse. eller
.5. tillstånd till viss förvaltningsåtgärd i annat fall än som avses ovan i
detta stycke.
I fall 5om avses i andra stycket
skall rätten bestå av en l<1gfaren domare och nämndemän, när ärendet
skall prövas enligt g~(termålsbalken
eller Jöriildrahalken. samt eljest av
minst tre och högst fyra lagfarna
domare. Har nämndemän säte i rätten äger 15 kap. 29 och 30 §.~ g({termålsha/ken motSl'arande tillämpning.

l fall som avses i andra stycket
skall rätten bestå av en lagfaren domare och nämndemän, när ärendet
skall prövas enligt äktenskapsbal/.:en. lagen (1987:000! om sambors
gemensamma hem eller föräldrabalken. och annars av minst tre och
högst .fwa lagfarna domare. När
nämndemän ingår i rätten skall 14
kap. 17 § äktenskapshalken tilliimpas.

Regeringen får för andra fall än som avses i andra stycket föreskriva att
ärenden som avser förordnande eller entledigande av förmyndare eller god
man eller inskrivning av förmynderskap eller godmanskap får handläggas
av en tjänsteman som inte är lagfaren.
Denna lag (\ 969: 258) träder i kraft den I januari 197 l. Konungen kan

1

Senaste lydelse 1984: 1032.
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Nurnrande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1986/87: 86

dock förordna att de nya bestämmelserna helt eller delvis skall gälla från
tidigare tidpunkt. varvid förordnandet får begränsas till viss eller vissa
underrätter.
Vid handläggning. som påbörjats före lagens ikrafttr~idande och för
vilken enligt äldre bestämmelser kräves flera domare än en. samt vid
överläggning och omröstning i anslutning till sådan handläggning skall
äldre bestämmeber om rättens samman!>ättning och om omröstning alltjämt gälla.
Har underrätt mindre än tre ordinarie lagfarna domare, får rätten
beträffande visst ärende förordna
att handläggning. som enligt 6 § i
dess nya lydelse skall ske med tre
eller fyra lagfarna domare. i stället
skall ombesörjas av en lagfaren domare och nämnd. I sådant fall äger
15 kap. 30 ~ t:Uiermillshalken rnotSl'(lrande tillämpning.

Har underrätt mindre än tre ordinarie lagfarna domare, får rätten
beträffande visst ärende förordna
att handläggning, som enligt 6 § i
dess nya lydelse skall ske med tre
eller fyra lagfarna domare, i stället
skall ombesörjas av en lagfaren domare och nämndemän. I sådana
fall skall 14 kap. 17 .li iiktenskapsha/ken tillämpas.

I. Denna lag ( 1987:000) träder i kraft den I januari 1988.
2. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas vid handläggningen av
ärenden i vilka ansökan har gjorts före ikraftträdandet.
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Prop.1986/87:86

15 Förslag till
Lag om ändring i lagen (l 960: 729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk
Hiirigenom föreskrivs att 41 och 42 **lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litteriira m:h konstniirliga verk skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

41
Efter upphovsmannens död iiga
reglerna 0111 gifioriitt. arv och testamente tillämpning på upphovsrätten. A 1·triides boet till förvaltning
av boutredningsman. äger denne
icke utan dödsbodelägarnas samtycke utnyttja verket på annat sätt
än förut skett.

Fiireslagen lydl'isl'

*

Efter upphovsmannens död iir,
utan hinder ai· JO kap. 3 §första
stycket iiktenskapshulken, ji'ireskrifierna om bodelning, arv och
testamente tillämpliga på upphovsrätten. A l'triids boet till förvaltning
av boutredningsman.får denne inte
utan dödsbodelägarnas samtycke
utnyttja verket på annat sätt än som
förut har skett.

Upphovsmannen äger genom testamente, med bindande verkan även för
efterlevande make och bröstarvingar, giva föreskrifter om rättens utövande eller bemyndiga annan att meddela dylika föreskrifter.
42
Upphovsrätt må ej tagas i mät
hos upphovsmannen själv eller hos
någon, till vilken rätten övergått på
grund av giftorätt, arv eller testamente. Samma lag vare beträffande
manuskript, så ock i fråga om exemplar av sådant konstverk som ej
blivit utställt, utbjudet till salu eller
eljest godkänt för offentliggörande.

§

Upphovsrätt må ej tagas i mät
hos upphovsmannen själv eller hos
någon, till vilken rätten övergått på
grund av bodelning, arv eller testamente. Samma lag vare beträffande
manuskript, så ock i fråga om exemplar av sådant konstverk som ej
blivit utställt. utbjudet till salu eller
eljest godkänt for offentliggörande.

I. Denna Jag träder i kraft den I januari 1988.
2. Har upphovsmannen avlidit före ikrafttriidandet. skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.
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16 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i lagen ( 1966:680) om ändring av vissa
underhållsbidrag

*

Härigenom föreskrivs att i 5 lagen ( 1%6:6801 om ändring av vissa
undcrhållshidrag ordet "giftermiilshalkcn" skall hyta~ ut mot "äktenskapsbalken ...
Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
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17 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen ( 1968: 576) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Härigenom föreskrivs att 4 och 24 §§lagen ()968:576) om Konungariket
Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar' skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydi>lse

Föreslagen lydelse

4§
för revision av styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper utses
årligen fyra revisorer. Av dessa utses en. som skall vara revisionens
ordförande. av bankinspektionen. en av riksgäldsfullmäktige och två på
ordinarie ombudsstämma. I samma ordning utses lika antal personliga
suppleanter. Av de på omhudsstämma utsedda skall en revisor och hans
suppleant vara auktoriserade revisorer. Den andre på omhudsstämma
utsedde revisorn och hans suppleant skall äga insikt och erfarenhet beträffande rörelse för fastighets- och tomträttsbclåning.
Verkställande direktör eller anVerkställande direktör eller annan tjänsteman hos stadshypoteksnan tjänsteman hos stadshypoteksförening eller av kassastyrelsen ut- förening eller av kassastyrelsen utsedd ledamot av föreningsstyrelse
sedd ledamot av föreningsstyrelse
får ej vara revisor eller suppleant.
får ej vara revisor eller suppleant.
Ej heller får den vara revisor eller
Ej heller fär den vara revisor eller
suppleant som är tjänsteman hos
suppleant som är tjänsteman hos
kassan eller annars intager en unkassan eller annars intager en underordnad eller beroende ställning derordnad eller beroende ställning
till styrelseledamot eller verkstältill styrelseledamot eller verkställande direktör eller till sådan tjänslande direktör eller till sådan tjänsteman hos kassan åt vilken uppdrateman hos kassan åt vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller gits att ombesörja bokföringen eller
medelsförvaltningen eller kontrolmedelsförvaltningen eller kontrollen däröver. Ej heller får den vara
len däröver. Ej heller får den vara
revisor som är eller varit gift med
revisor som är eller varit gift med
eller iir trolovad med sådan styrel- eller samho till sådan styrelseledamot eller tjänsteman som avses i
seledamot eller tjänsteman som
avses i detta stycke eller den som detta stycke eller den som med homed honom är i rätt upp- eller nednom är i rätt upp- eller nedstigande
stigande släktskap eller svågerlag släktskap eller svågerlag eller är
syskon eller är i det svågerlag, att
eller är syskon eller är i det sv[lgerlag. att den ene är eller varit gift den ene är eller varit gift med den
med den andres syskon. eller den
andres syskon.
som på grund a1· adoption står i
motsrnrandc fiirhållande till styrelseledamot eller tjänsteman som
förlll nämnts.
'.!4 §
För revision av föreningsstyrelses förvaltning och förenings räkenskaper
skall årligen utses minst tre och högst fem revisorer jämte suppleanter.
Kassan utser en av revisorerna och suppleant för honom. Ordinarie för-

1

Lagen omtryckt 1983:578. Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:653.
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Nu1·arande lydelse

Fiireslagen lydelse

Prop. 1986/87: 86

eningsstämma viiljer övriga revisorer och lika miinga suppleanter.
Den av kassan utsedde revisorn och hans suppleant hör ha insikt och
erfarenhet av rörelse för fastighets- och tomträttshelåning. Av de valda
revisorerna bör en revisor och hans suppleant vara auktoriserade revisorer.
Den som är tjänsteman hos förening eller annars intager en underordnad elkr beroende ställning till
styrelseledamot eller verkställande
direktör eller till sådan tjiinsteman
hos föreningen. ät vilken uppdragits att omhesörja bokföringen eller
medelsförvaltningen eller kontrollen diiröver. far ej vara revisor eller
suppkant i samma förening. Ej heller far den vara revisor som iir eller
varit gift med eller iir trolorad med
sådan styrelseledamot eller tjänsteman som avses i detta stycket eller
den som med honom är i rätt uppeller nedstigande släktskap e'ler
sviigerlag eller syskon eller är i det
svågerlag, att den ene är eller varit
gift med den andres syskon, eller
den som på Rrund ai· adoption står
i motsvarande förhållande till styrelseledamot eller tjänsteman s11111
Ji:irut nämnts.

Den som är tjiinsteman hos förening eller annars intager en underordnad eller beroende ställning till
styrelseledamot eller verkställande
direktör eller till sådan tjänsteman
hos föreningen. åt vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller
medelsförvaltningen eller kontrollen däröver. får ej vara revisor eller
suppleant i samma förening. Ej heller får den vara revisor som är eller
varit gift med eller samho till sådan
styrelseledamot eller tjänsteman
som avses i detta stycket eller den
som med honom är i rätt upp- eller
nedstigande släktskap eller svågerlag eller syskon eller är i det svågerlag. att den ene är eller varit gift
med den andres syskon.

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
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18 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988)
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 och 2
( 1970:9881 1 skall ha följande lydelse.

N111·arand<' lvdclsc

~~

fastighetsbildningslagen

Fiireslai-:cn lyddsc
12 kap.
1~

Fastigheter som har sammt·
~igare och innehas med lika rätt får
sammanläggas till en fastighet.

Fastigheter som har samma
ägare och innehas med lika rätt får
sammanläggas till en fastighet. En
.filstighet sum iir g(fioriitrsgods .fclr
dock intc sa1111m111/aggas med en
fastif::het som är enskild tgendom.

Bestämmelserna i detta kapitel om fastighet som sammanlägges med
annan gäller även del av fastighet som genom avsty(.;kning eller klyvning
utbrytes för sammanläggning.

Utan hinder av 1·illkoren i I *får
fiutigheter som tillhör iikta makar
var _for sig eller innehas med olika
rätt i iiktenskapct sammanläggas,
om makarna triiffar m•tal om sin
räl! i den f{1sti[.:het som hildas genom sammanläggningen. Sådant
m·tal skall upprättas i samma form
som äktenskap~förord. Tillhör fastigheterna ena maken som enskild
egendom och som g(ftoriittsgnds,
skall f:t"llOfll tn-tail't hestämmas att
den nybildade fastigheten i sin helhet skall vara den makens enskilda
e{:endom eller r::Utorättsgods. Tillhör _fästir::heterna makarna var för
sig, skall bestämmas att makarna
skall äga var sin andel i den nybildade fastigheten som enskild egendom eller g(ftoriittsgods. Vardera
makens andel skall utgöra hälften.
om ej annat avtalats. Innefattar avtalet gåva, äger 8 kap. 5 § g(ftermålshalken motsvarande tillämpning.
Fastighet som make flltt i gåva
av annan iin andra maken med villkor att den skall vara hans enskilda
egendom eller som make erhållit
genom testamente med sådant villkor eller som tillfallit make i arv
1

Lagen omtryck! 1971: I 035.

Fastigheter som tillhiir makar får
sammanläggas om makarna genom avtal bestämmer att de skall
äga var sin andel i den nybildade
fastigheten. Vardera makens andel
skall utgöra hii/fien. om inte annat
avtalas.
Vad som siigs i fi"irsra stycket
gäller även ifall då den ena makens
fastighet iir g{fiorättsgods och den
andra makens fastighet iir enskild
excndom.
Avtal som avses i första stycket
skall uppriittas i skr(filig form och
undertecknas av makarna. Om någon av dem iir amyndig, skall också
jiJrmyndarens skriftliga medgirande inhämtas. Innefattar avtalet
gåva, får sammanliir::gning ske
bara om gål"lm har registrerats enligt 16 kap. äktcnskapsbalken.
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NumranJe lydelse

Föreslagen lvJelsc

Prop. 1986/87:86

och 0111 l'ilkcn arl'iii1arc11 genom
1cstamentc mi'JJdat sådan .fi"ir1'skr(fi .filr i111-.:d i sammanliigi;ning
med stiid a1· arta! som a1·ses i.fi"irsta stycket endast om Jen 11.rhildadc
fiistigheten enligt a1.·1alet sfol/ 1·ara
Jcn 111akc11s enskilda egendom.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Att bestämmelserna i 12 kap. 2 S inte gäller när äldre giftcrmålsbalken
är tillämplig på makarnas formögenhctsförhållandcn föreskrivs i 18 §lagen
( 1970: 989l om införande av fastighctsbildningslagcn.
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19 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i rennäringslagen (1971 :437) 1
Härigenom föreskrivs att 81 §rennäringslagen (1971 :437) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
81 §

Byter märkt ren ägare, får ommärkning till den nye ägarens märke ske
endast om styrelsen i den sameby där ommärkningen skall äga rum medger
det. Lämnas ej sådant medgivande, kan renens märke förses med avbrott
för att skilja renen från andra renar med samma märke. För avbrotts·
märkning fordras medgivande av styrelsen för den sameby där renen i
fortsättningen skall hållas.
För ommärkning eller avbrottsmärkning av ren som förvärvats på
annan grund än gifiorätt, arv eller
testamente fordras dessutom överlåtarens samtycke.

För ommärkning eller avbrotts·
märkning av ren som förvärvats på
annan grund än bodelning, arv eller
testamente fordras dessutom överlåtarens samtycke.

Ommärkning eller avbrottsmärkning får ske endast i närvaro av den som
samebyns styrelse utser eller inför två vittnen.
A vbrottsmärke får behållas på ren högst tio år efter det styrelsens
medgivande gavs.
Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

1

Lagen omtryckt 1985:919.
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20 Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i bostadsr~ittslagen (1971:479)
Härigenom föreskrivs att Il ~ bostadsrätts lagen ( 1971: 479l' skall ha
följande lydcls<.:.
N111•arande lvdelse

Fiireslagen lydelse
11

~

Den till vilken bostadsriitt övergiltt far ej vLigras inträde i föreningen. om
han uppfyller de villkor för mcdkmskap som föreskrives i stadgarna och
föreningen sbligen kan nöjas med honom som bostadsrättshavare. En
kommun som har förvärvat bostadsrätt till en bostadsliigenhct far ej viigras
medlemskap. Ej heller får den som förvärvat host<1dsrätt vid exekutiv
försäljning eller vid offentlig auktion enligt !O. 12 eller 37 *vägras medlemskap på den grund att ersiittning för bostadsriitten icke: beräknats enligt
grunder som anges i stadgarna.
Har bostadsriitt övergått till bostadsrättshavarens make. får inträde i
fi:ireningen vägras maken endast om hinder möter p<I grund av bestämmelse i stadgarna att medlem skall tillhöra viss sammanslutning eller uppfylla
liknande villkor och det skäligen kan fordras att maken uppfyller villkoret.
Vad som sagts nu i.iger motsvarande ti!lämpning, om bostadsrätt till bostadslägenhet övergiltt till bostadsrätt~havaren närstående som varaktigt
sammanbodde med honom.
I frftga om andel i bostadsriitt
äger första och andra styckena
tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar. Vad som sagts 1111 gäller ej. om
annat bestämts i stadgarna.

I fråga om andel i bostadsrätt
äger första och andra styckena
tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller. om hostadsriittcn m·ser
hoswdsliigenhet, 111· sådana samhor på vilka lagen I !987:000) om
samhors gcmensamma hem skall
tilliimpas. Vad som nu har sagts
gäller ej. om annat har bestämts i
stadgarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

1

Lagen omtryckt 1982:353.

14

Rihdui:en /986i87. I sam/. ,l\"r 86
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2 J Förslag till

Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Härigenom föreskrivs att 8, 9, 16. 19, 22, 23, 25 och 31 §§ rättshjälpslagen (1972: 429)1 skall ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 1986: 1041

Föreslagen lydelse

Allmän rättshjälp får ej heviljas
I. i angelägenhet som skall prövas eller på annat sätt behandlas utom
riket, om ej den rättssökandc är bosatt här och särskilda skäl föreligger för
rättshjälp,
2. utlänningar som varken är eller tidigare varit bosatta här, om det inte
finns särskilda skäl för rättshjälp,
3. näringsidkare i angelägenhet som uppkommit i hans näringsverksamhet, om ej skäl föreligger för rättshjälp med hänsyn till verksamhetens art
och begränsade omfattning, hans ekonomiska och personliga förhållanden
eller omständigheterna i övrigt,
4. i fråga om anspråk som överlåtits till den rätts sökande, om överlåtelsen kan antagas ha ägt rum i syfte att åstadkomma fördel vid prövning av
begäran om rättshjälp,
5. för upprättande av självdeklaration, äktenskapsförord eller testame11te,
6. i mål om hoskillnad enligt 9
kap. 2 § giftermålshalken,

5. för upprättande av självdeklaration,
6. för upprättande av äktenskapsförord, testamente eller gclmhandling,

7. om frågan om rättshjälp kan anstå till dess en annan rättslig angelägenhet, vari anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund, har avgjorts
slutligt,
8. ägaren av en fastighet eller en byggnad i angelägenhet som avser
fastigheten eller byggnaden. om han har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten,
9. den som ej har befogat intresse av att få sin sak behandlad.
I fråga om visst slag av ärenden som är talrikt förekommande och
normalt av enkel beskaffenhet kan regeringen förordna att allmän rättshjälp ej skall beviljas.
Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen förordna att medborgare i en viss främmande stat och den som, utan att vara medborgare i
den staten, är bosatt där skall vara likställd med svensk medborgare i fråga
om allmän rättshjälp.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
9§

Vid allmän rättshjälp betalar staten kostnaderna i den rättsliga angelägenhet som rättshjälpen avser.
Såsom kostnad för rättshjälpen anses den rättssökandes kostnad för

'Lagen omtryckt 1983:487.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop.1986/87:86

I. biträde som varit behövligt för tillvaratagande av den rättssökandes
rätt,
2. bevisning vid allmän domstoL
bostadsdomstolen, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen eller kri{;Srätt samt nödvändig utredning i angelägenhet. som kan komma under
sådan domstols prövning eller som
skall prövas av skiljemän.

2. bevisning vid allmän domstol.
bostadsdomstolen, marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen samt
nödvändig utredning i angelägenhet, som kan komma under sådan
domstols prövning eller som skall
prövas av skiljemän,

3. utredning i angelägenhet som skall prövas av förvaltningsdomstol
eller förvaltningsmyndighet om utredningen är skäligen påkallad för tillvaratagande av den rättssökandes rätt och ej kan erhållas genom myndigheten.
4. resa och uppehälle för den rättssökande eller hans ställföreträdare och
för vårdare eller annan, som måste anlitas i samband med inställelse inför
domstol eller annan myndighet. om personlig inställelse älagts, eller i
samband med inställelse för sådan blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen ( 1958:642) om
blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap eller läkarundersökning enligt 2 I kap. I I §föräldrabalken,
5. avgift som utgår för ansökan enligt expeditionskungörelsens
( 1964: 618) av giftslista. avdelning Il. samt särskild avgift som skall betalas
enligt förordningen ( 1981: 1185) om utsökningsavgifter.
6. vad av allmänna medel utgått i ersättning för översättning eller i
ersättning enligt 4 eller 5 §lagen (1958:642) om blodundersökning m.m.
vid utredning av faderskap eller enligt föreskrift i rättegångsbalken eller 3 §
första stycket nämnda lag för bevisning som rätten självmant föranstaltat
om.

7. skiftesman som av domstol
förordnats att verkställa bodelning

7. hodelningsförrättare som har
fiirordnats av domstol att verkställa

med anledning av äktenskapsskillnad eller boskillnad,

bodelning med anledning av äktenskapsskillnad,

8. medling enligt 42 kap. 17 § rättegångsbalken.
Såsom kostnad för bevisning enligt andra stycket 2 anses ej den rättssökandes kostnad för sådan blodundersökning eller annan undersökning
rörande ärftliga egenskaper som avses i lagen ( 1958: 642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap.

16 §
Allmän rättshjälp får, om ej annat följer av 17 §,beviljas av advokat eller
av biträdande jurist på advokatbyrå, om den rättsliga angelägenheten avser
äktenskapsskillnad

äktenskapsskillnad

boskillnad, dock inte enligt 9
kap. 2 § giftermålsbalken
underhållsbidrag till make eller
barn
faderskap till barn
vårdnad
umgänge.

underhållsbidrag till make eller
barn
faderskap till barn
vårdnad
umgänge.
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Prop.1986/87:86

Advokat eller hitriidande jurist pi't advokatbyd far ej hevilja allmän
rättshjiilp för verkstiillighet av avgörande om underhållsbidrag. värdnad
eller umgiinge. Ej heller för advokat eller biträdande jurist bevilja allmiin
riittshjiilp
I. om den riitts~ökamk iir dödsbo.
2. om den riittssi.ikamk är bosatt utom riket.
3. om den riittsliga angelägenheten skall prövas eller pil annat sätt
behandlas utom riket.
19 ~
Beviljas allmän riittshjiilp. hctalas diirefter uppkommande kostnader
enligt 9 och 10 ~~· av allmänna medel. Av allmiinna medel betalas även
bitriidesersiittning för tiden efter det att ansökan om riittshjälp kommit in
till den myndighd som har an hcsluta om allmän rättshjälp. Detsamma
gäller hitriideskostnad som uppkommit före ansökningen hos myndighet.
om arhetet har varit av mindre omfattning eller hriidskande art och ansökningen har gjorts utan \iisentligt dröjsmål eller om eljest synnerliga skäl
föreligger.

Vad som har sagts nu om ersättning till hitr;idc g;1ller även i fråga
om ersättning till .1/.;Jftcs111a11.

Vad som har sagts nu om ersättning till hitrii<le gäller även i fråga
om ersättning till hodc/ning.~fijrrät
tare.

I friiga om ersiittning som avses i 9 ~andra stycket 6 skall rätten. i stället
för att enligt 18 kap. 13 ~ rättegiingsbalken ålägga den som beviljats allmän
riittshjälp bctalningsskyldighet. förklara att ersättningen utgör en kostnad
för rä\lshjälpen.

Bitr:ide. s/.:.(fie.1·111a11 oeh medlare
har rätt till skälig ersättning för arbete. tidsspillan oeh uWigg som
uppdraget har krävt. Vid bedömningen av vad som iir skiiligt arvode
skall uppdragets art och omfattning
beaktas. Hänsyn skall ocks[1 tas till
andra omständigheter av betydelse,
såsom den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med
_ samt den tid som har lagts ned p[1
uppdraget. Regeringen eller. efter
regeringens bemyndigande. domstolsvcrkct faststiller taxa som
skall tilliimpas vid hestiimmande av
crsiittningen.
Har bitrhde. skUiesman eller
medlare genom v~lrdslöshet eller
l'ilrsummclse föranlett kostnad för
r{ittshjiilpen. skall detta beaktas vid
en;;ittningens best:immande. Om
hiträde missbrukat sin behörighet
att bevilja allmiin r:ittshjälp eller besluta lim substitution eller det eljest
föreligger särskilda skäl, fiir ersätt-

Biträde,
hodefningsfhrriittarc
och medlare har rätt till skälig ersättning för arhete. tidsspillan och
utliigg som uppdraget har krävt.
Vid bedömningen av vad som iir
skäligt arvode skall uppdragets art
och omfattning beaktas. Hänsyn
skall också tas till andra omständigheter av hctydclse. sil.som den
skicklighet och den omsorg som
uppdraget har utförts med samt den
tid som har lagts ned på uppdraget.
Regeringen eller. efter regeringens
domstols verket
bemyndigande.
faststiiller taxa som skall tillämpas
vid bestämmande av ersättningen.
Har biträde. hodclning.~fbrriit
turc eller medlare genom vardslöshet eller försummelse föranlett
kostnad för riittshjälpen, skall detta
beaktas vid ersättningens bestämmande. Om hitriidc missbruka! sin
behörighet att bevilja allmän rättshjälp eller besluta om substitution
eller det eljest föreligger särskilda
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Fiires/11g1·11 /ydd.l'l'

ningen j:imkas.
Ersättning till bitriide faststiilles i
m{d eller ärende vid domstol av
domstolen. Ersättning till bitriide i
annat fall od1 till .1/.:.ifiesma11 faststiilles av r~ittshjiilpsniimnden. Ersiittning till medlare fastställes a\'
domstolen.

skäl. får ersättningen jämkas.
Ersiittning till biträde fastställes i
miil eller iirende vid domstol av
domsllilen. Ersiittning till biträde i
annat fall och till hodl'ini11gsfi'irriit111re fastställes av rättshjälpsniimnden. Ersättning till medlare faststiilles av domstolen.

Prop. 1986/87: 86

2H
Biträde får ej förbehålla sig eller
mottaga ersiittning av sin huvudman utöver vad som följer av 22 ~
Har det skett. är förbeh:illet utan
verkan och skall bitriidet t1terbetala
vad han uppburit för mycket. I fr<lga um ersiittning till s/.:.ijie.1·1111111 och
till medlare skall vad som har sagh
nu tiga motsvarande tillämpning.

Biträde får ej förbehiilla sig eller
mottaga ersättning av sin huvudman utöver vad som följer av 22 ~.
Har det skett. är förbehiillet utan
verkan och skall biträdet iiterbetala
vad han uppburit för mycket. I fr{iga om ersiittning till h0Jl'i11i11g.~för
rii1111rc och till medlare skall vad
som har sagts nu äga motsvarande
tillämpning.

I angelägenhet, som ej handI angeliigenhet. som ej handliigges vid allmän domstol. bostadslägges vid allmän domstol. bostadsdomstolcn. marknadsdomstolen eldomstolen. marknadsdomstolen eller
arbetsdomstolen.
beslutar ler
arbetsdomstolen.
beslutar
rättshjälpsnämnden om utredning.
rättshjiilpsniimnden om utredning.
Utan hinder härav får biträde besluUtan hinder härav får biträde besluta om utredning av mindre omfattta om utredning av mindre omfattning. Samma befogenhet tillkomning. Samma befogenhet tillkommer s/.:.ificsman som fi"irorJnats i
mer hodd11i111::.1:fi'irrä1111rc.
ärende om hode/11i11,;.
Den som medverkat vid utredning som avses i första stycket har rätt till
ersättning enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Ingår utredningen i
mfll eller ärende som har anhiingiggjons vid domstol fastställes ersättningen av domstolen. I annat fall bestämmes ersättningen av riittshjiilpsnämnden.
31

~

I fråga om part som åtnjuter allmän riittshjiilp i mål eller ärende vid
domstol äger i fråga om kostnaderna för rättshjälpen bestämmelse i lag om
parts rättegångskostnad tillämpning utom beträffande crsiittning för ränta.
Motpart eller annan som är ersiittningsskyldig for sådana kostnader skall
åläggas att utge ersättningen enligt vad som sägs i 33 ~.
Om del döms till äktenskapsskillnad mellan makar efter gemensam
ansökan m:h den ena maken har fatnjutit allmiin rättshjälp. skall rätten
alägga den andra maken att betala ~talen hiilften av kostnaderna för riittshjälpen. Om maximibeloppet for den andra makens rättshjälpsavgift skulle
ha varit lägre iin hälften av rättshjälpskostnaderna. skall åläggandet dock
begränsas till vad som motsvarar maximibeloppet. Ersiittningsskyldighet
skall inte åläggas. om beloppet understiger en viss av regeringen fastställd
2

Senaste lyuclse 1986: 657.
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N111'(1rande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1986/87: 86

gräns. Ersättningsskyldighet skall heller inte åläggas om det med hänsyn
till omständigheterna annars är ohilligt.
Har i ärende om bodelning
sk{fiesman förordnats och har ena
maken åtnjutit allmän rättshjälp,
skall rättshjälpsnämnden med motsvarande tillämpning av andra
stycket besluta om kostnaderna för
sk(ftesmannen och för utredning
som denne har föranstaltat om. Beslutet om ersättningsskyldighet får
verkställas enligt vad som är föreskrivet om allmän domstols dom.

Har hodelninr.:.~{örriitture förordnats och har ena maken åtnjutit allmän rättshjälp, skall rättshjälpsnämnden med motsvarande tilllämpning av andra stycket besluta
om kostnaderna för bodelningsförrättaren och för utredning som denne har föranstaltat om. Beslutet om
ersättningsskyldighet får verkställas enligt vad som är föreskrivet om
allmän domstols dom.

Om den rättssökandes rättshjälpsavgift och tilläggsavgift tillsammans
med den ersättning som maken har ålagts att betala enligt andra och tredje
styckena överstiger rättshjälpskostnadcrna, skall den rättssökande berättigas att få tillbaka den överskjutande delen.
Skall i annat fall beslut meddelas om fördelning av kostnader mellan
parter. äger därom gällande bestämmelser motsvarande tillämpning i fråga
om kostnaderna för allmän rättshjälp åt part. Därvid skall betalningsskyldighet åläggas för dessa kostnader i deras helhet eller till viss kvotdel utan
angivande av bestämt belopp.
I. Denna lag triider i kraft den I januari 1988.
2. Har allmän rättshjälp sökts före ikraftträdandet, gäller 8 § i dess äldre
lydelse.
3. Har någon med stöd av giftermålsbalken förordnats att vara skiftesman, skall hans rätt till ersättning för uppdraget prövas enligt äldre bestämmelser.
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Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i vapenlagen (1973: 1176)
Härigenom föreskrivs att 33 §vapenlagen (1973: 1176)' skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3H
Skjutvapen och därtill hörande ammunition skall inlösas av staten om
I. tillstånd som medför rätt att inneha vapnet har återkallats utan att
egendomen har förklarats förverkad eller är tagen i beslag,
2. vapeninnehavaren har avlidit,
3. ansökan om tillstånd till innehav av vapen som förvärvats genom arv, testamente eller pä wund
m· giftorätt har avslagits,

3. ansökan om tillstånd till innehav av vapen som förvärvats genom arv. testamente eller hodel1Zi1Zg har avslagits,

4. domstol har funnit att vapen, som innehas av någon som ej är berättigad därtill. ej skall förklaras förverkat eller åklagaren i ett sådant fall har
beslutat att ej föra talan om förverkande.

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

1

Lagen omtryckt 1981: 1360.
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23 Förslag till

Prop.1986/87:86

Lag om ändring i riksdagsordningcn
Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelsen 4.6.5 riksdagsordningen'
skall ha följande lydelse.
N//\·arande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap
4.6.5
Lagutskottet skall bereda ärenLagutskottet skall bereda ärenden rörande g(fiermd/.1-. föräldra-.
den rörande iiktenskaps-, föräldra-.
ärvda-. handels-, jorda- eller utsök- ärvda-. handels-, jorda- eller utsökningshalken eller lagar som ersiiller ningsbalken eller lagar som ersiilter
eller anknyter till föreskrifter i des- eller anknyter till före~krifter i de~
sa halkar, i den mån ärendena icke
sa balkar. i den mån ärendena icke
tillhör annat utskotts heredning.
tillhör annat utskotts beredning.
Det skall vidare bereda ärenden
Det skall vidare bereda ärenden
som gäller försäkringsavtalsrätt,
som gäller försäkringsavtalsrätt.
bolags- och föreningsrätt med unbolags- och föreningsrätt med undantag för bostadsrätt, växel- och
dantag för bostadsrätt. växel- och
checkrätt. skadeståndsrätt. imma- checkrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt, transporträtt. konkursterialriitt. transportr~itt, konkursrätt. internationell privaträtt samt
rätt. internationell privaträtt samt
lagstiftning i andra iirenden av alllagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet.
mänt privaträttslig heskaffenhet.
Utskottet skall även bereda ärenUtskottet skall även bereda ärenden om konsumentskydd samt exeden om konsumentskydd samt exekutionsväsendet.
kutionsväsendet.
Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

1

Riksdagsordningen omtryckt 1985: 1068.
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Prop.1986/87:86

Lag om iindring i gruvlagen (1974:342)
Härigenom föreskrivs att 9 kap. 4 ~gruvlagen ( 1974: 3421 skall ha följande lydelse.
N111·arnnde lvdelsc

Fiireslagen lydelse
9 kap

4
Hllr fi/11geslw11Jling icke fi"iretef/s dlcr har tillstånd till fi)t'l'iin·ct
ej erhållits niir st/dant kriil'.1· enligt
lagl'n ( 1982:6/8) 0111 11tlii11Jska ji'irFiin· ll\' .fi1.1·t egendom m. m .. skall
hcrgmii.1taren .fi'irklara anmiilan
rnra utan 1·cr/.:.a11. I llllnat fall skall
han snamst antcc/.:na a11mii/11i11ge11
i i;m1Tegistret.

~I

Bergmii.1·tare11 skllll fi'irklara anmälan utlln 1·crka11. 0111
I. Ji/ngeshandlingen inte har fiiretcfls.
2. tillstå11d till fi'it'l'iirvet inte erhdllits 11iir sädant kriii·s enligt lagen
( 1982 :618) om 111hi11dska .fl'irviin· lll'
f(1st egendom m. m., eller
3. fiin·än·et har skett genom en
gtiva mp//1111 makar som inte hllr
registrerats enligt 16 kap. äktenska[7sha/kcn.
f llnnat fall ska!/ han snarast anteckna anmiilningcn i gr/l\'registret.

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Har en gåva mellan makar eller blivande makar skett genom äktenskapsförord som har registrerats, utgör den nya bestiimmelsen inte hinder
mot .anteckning i gruvregistret.

1

Senaste lydelse 1982: 627.
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Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen (1981: 131) om kallelse på okända
borgenärer
Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1981: 131) om kallelse på
okända borgenärer skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydel.ff

2§
När bouppteckning har skett efter en avliden, får efterlevande make.
arvinge, testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutor ansöka om kallelse på den avlidnes okända borgenärer. Var den avlidne gift,
får kallelse sökas även på den efterlevande makens okända borgenärer.
Bestämmelserna i första stycket
om efterlevande make gäller också
en sådan efterlevande sambo som
avses i lagen ( 1987:000} om sambors gemensamma hem, om denne
har begärt all bodelnin}: skall förräl/as enligt 5 §samma lag.

3§
När boskillnad har beviljats eller
det har dömts till äktenskapsski/1nad, får vardera maken ansöka om
kallelse på egna eller andra makens
okända borgenärer.

När ansökan om äktenskapsski/1nad eller anmälan enlif?t 9 kap. I §
andra stycket äktenskapsbalken
har gjorts, får vardera maken ansöka om kallelse på egna eller andra
makens okända borgenärer.

Kallelse på okända borgenärer får också sökas av förmyndaren. när
någon har förklarats omyndig.
I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Har boskillnad beviljats, skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas när det gäller rätten att på grund av boskillnaden ansöka om kallelse på
okända borgenärer.
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Prop. 1986/87: 86

Lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till
fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Härigenom föreskrivs att 7 ~lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt skall ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 1986187:37

Föreslagen lydelse

Hembud sker hos hyresnämnden
genom skriftlig anmälan av fastighetsägaren. Fastight!lsägaren skall
härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om
köpeskillingen för den hembjudna
egendomen och övriga villkor för
förvärvet. Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt
6 kap. 4 § giftermålsba/ken, skall
makens samtycke ges till avtalsförslaget.

Hembud sker hos hyresnämnden
genom skriftlig anmälan av fastighetsägaren. Fastighetsägaren skall
härvid ge in ett av honom undertecknat skriftligt förslag till köpeavtal som skall innehålla uppgift om
köpeskillingen för den hembjudna
egendomen och övriga villkor för
förvärvet. Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt
äktenskapsbalken, skall makens
samtycke ges till avtalsförslaget.

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskrivs i första stycket, skall
hyresnämnden förelägga fastighetsägaren att avhjälpa bristen inom viss
tid. Efterkommer fastighetsägaren föreläggandet, anses hembud ha skett
den dag då bristen avhjälptes. Efterkommer fastighetsägaren inte föreläggandet, får hembudet avvisas.
I. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre
bestämmelser fortfarande tillämpas.
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Prop.1986/87:X6

Lag om ändring i lagen ( 1985:658) om arrendatorers rätt att
förvärva arrendestället
Härigenom föreskrivs all 8 ~lagen (1985:6581 om arrendatorers riill all
förvärva arrcndcstiillet skall ha följande lydelse.
N111·ara11dc /yddsc

FiireslaRen lyde/.1c

Hemhud sker hos arrendenämnden genom skriftlig anmiilan av
jordiigarcn. Jordiigarc skall hiirvid
ge in ett av honom undertecknat
skriftligt förslag till köpeavtal som
skall innehålla uppgift om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det för en övcrlfltelse behövs makes samtycke enligt 6 kap.
./ ~ Rifiermälshalken. skall makens
samtycke ges till avtalsförslaget.

Hemhud sker hos arrendeniimnden genom skriftlig anmälan av
jordägaren. Jordiigarc skall härvid
ge in ett av honom undertecknat
skriftligt förslag till köpeavtal som
skall innehålla uppgirt om köpeskillingen för den hembjudna egendomen och övriga villkor för förvärvet. Om det för en överlåtelse behövs makes samtycke enligt iiktenskapsha/ken. skall makens samtycke ges till avtalsförslaget.

Om ett hembud inte uppfyller vad som föreskriv~ i första stycket, skall
arrendenämnden förelägga jordägaren att avhjälpa bristen inom viss tid.
Efterkommer jord ägaren föreläggandet. anses hembud ha skett den dag då
bristen avhjälptes. Efterkommer jordiigaren inte föreläggandet, får hembudet avvisas.
1. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre
bestämmelser fortfarande tillämpas.
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