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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i jordabalken;

 

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 19 kap. 16 och 26 §§ jordabalken

 

2

 

skall ha följande lydelse.

 

19 kap.

 

16 §

 

3

 

    

 

Om det på grund av någon särskild omständighet finns anledning att
anta att det förvärv som sökanden åberopar är ogiltigt eller inte kan göras
gällande eller att den sökta åtgärden på annat sätt skulle kränka någon an-
nans rätt, skall inskrivningsmyndigheten ge den vars rätt berörs tillfälle att
yttra sig skriftligen. I samband med detta får även sökanden eller annan ges
tillfälle att yttra sig skriftligen.

Om det behövs, skall inskrivningsmyndigheten hålla ett sammanträde.
Beträffande kallelse till och utevaro från ett sådant sammanträde gäller för
sökanden 14 § andra stycket i detta kapitel och för någon annan än sökanden
18 och 20 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden. Protokoll skall föras
över vad som framkommer vid sammanträdet.

Om inskrivningsmyndigheten finner att det råder tvist om sökandens rätt,
får myndigheten förelägga sökanden att inom viss tid väcka talan vid dom-
stol. Följer sökanden inte föreläggandet, får inskrivningsmyndigheten avvisa
ansökan. En upplysning om detta skall tas in i föreläggandet.

 

26 §
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Om inte annat följer av denna balk, skall följande bestämmelser i la-
gen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas vid inskrivningsmyndighe-
tens handläggning: 

12 § om utredning av ärendet, 
13 § första stycket om skriftligt förfarande, 
16 § om skriftväxling, 
21 § första stycket om offentlighet och ordning m.m. vid sammanträde, 
22 § om parts rätt att få del av uppgifter,
23–25 §§ om bevisning,
27 § om beslut, 
43 § om straff och vite, 
44 § första och tredje styckena om inkommande handlingar, 
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Balken omtryckt 1971:1209.
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Senaste lydelse 2000:226.
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45 § om hinder mot inställelse, 
46 § om delgivning, 
47 § om ombud och biträde samt 
48 § om tolk och översättning av handlingar. 
Vad som sägs i de i första stycket angivna paragraferna om domstolen

skall i stället avse inskrivningsmyndigheten.

 

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)


